
Nå kan du melde deg på  
Skatteetatens årskonferanse
Dette er en fagkonferanse for regnskapsførere, revisorer og  
rådgivere. Vi arrangerer 50 konferanser over hele landet  
fra 5. til 28. november.
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Ønsker du å abonnere?
Skatteinfo publiseres av
Skatteetaten. 

Har du innspill eller ønsker å få 
nyhetsbrevet tilsendt på e-post, 
kontakt oss på
skatteinfo@skatteetaten.no

Husk å oppgi hvor i landet du 
holder til. 
 
For mer informasjon, sjekk
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo

Årets temaer er: 
• Utenlandske aktørers registrer- 

ingsplikt i Norge.
• Kjøp av fjernleverbare tjenester 

fra utlandet – dom.
• Personal- og tredjepartsrabatt. 
• Rapporteringsfeil i A-meldingen 

som gir uriktig skattemelding.
• Kriterier for næringsvirksomhet i 

skatte- og avgiftssammenheng. 

• Erfaringer fra kunnskaps- 
kontroller. 

• Fokusområder – kort om     
Skatteetatens kontrollområder 
2020.

• Skattemessig behandling av 
transaksjonskostnader.

• Hvilket ansvar kan oppstå hvis 
klienten går konkurs? 

• Prosjekter og nyheter. 

Praktisk informasjon
Du finner din nærmeste  
konferanse, og kan melde deg på 
her allerede nå. 
 
Frist for påmelding er 31. oktober. 

Kursavgiften er kr 500,- og  
inkluderer lunsj. Faktura vil bli 
sendt ut rett etter konferansen.

Alle deltakere kan få kursbevis 
for 6 timers undervisning innenfor 
skatte- og avgiftsområdet.

Velkommen til konferanse!

Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 6 – september 2019

Skatteinfo
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Bedrifter i økonomiske vanskeligheter  
– arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift betales av  
arbeidsgivere på grunnlag av 
lønn og annen godtgjørelse. 

Det er imidlertid stor forskjell på 
avgiftssatsene mellom distriktene 
og sentrale strøk her i landet, 
fra 0 prosent i Finnmark til 14,1 
prosent i Oslo. Bakgrunnen for en 
slik løsning, er at den skal fungere 
som et virkemiddel for syssel- 
setting i distriktene, og forhindre 
eller redusere befolknings- 
nedgang.

Støtte i en vanskelig fase
Noen virksomheter kommer i 
økonomiske vanskeligheter, og 
EØS-avtalens regler stiller strenge 
krav til lønnsomhet. I utgangs- 
punktet er avgiftssatsen da 14,1 
prosent, men det åpnes likevel for 
en bagatellmessig støtte. Differ-
ansen mellom satsen i sonen der 
virksomheten hører hjemme og 
sone 1, som er 14,1 prosent, skal 
ikke overstige grensene for denne 
støtten, som er et årlig fribeløp på 
kr 500 000, eller kr 250 000 for 
godstransport på vei. 

Det tas også hensyn til virksom-
heter i oppstartsfasen. Små og 
mellomstore virksomheter som 
har eksistert i mindre enn tre år, 
regnes ikke å være i vanskelig- 
heter, om de ikke er insolvente 
eller under konkursbehandling. De 
beholder avgiftssatsen i sin sone.

Ulovlig statsstøtte?
Ordningen med differensiert 
arbeidsgiveravgift innebærer 
statsstøtte etter EØS-avtalen, og 
er i utgangspunktet forbudt.  

Begrunnelsen for forbudet er at 
staten ikke skal finansiere ulønn-
somme virksomheter. Imidlertid 
tillates denne ordningen av EU/
ESA så lenge den er i tråd med 
retningslinjene om regional støtte. 

Hvor går grensen for støtte?
ESAs retningslinjer for støtte  
definerer når en virksomhet anses 
å være i økonomiske vanskelig- 
heter. Noen forhold som tilsier at 
en virksomhet ikke vil greie seg 
uten statlig støtte:
• Minst halve den tegnede  

selskapskapitalen i AS er tapt 
som følge av underskudd. 

• Minst halve den regnskaps- 
messige egenkapitalen i ANS 
med videre, er tapt som følge av 
underskudd. 

• Foretaket er insolvent eller under 
konkursbehandling. 

• Foretaket er ikke en liten eller 
mellomstor virksomhet, og har 
de siste to år hatt 
• en gjeldsandel på over 7,5 
• en EBITDA-rentedekningsgrad 

på under 1,0

Dersom en eller flere av disse  
faktorene er til stede, må satsen 
på 14,1 prosent benyttes fra og 
med kalendermåneden da vanske- 
lighetene oppstod, og fribeløpet 
var oppbrukt. Dette ansvaret ligger 
hos virksomheten/arbeidsgiveren.

Les mer her:
Folketrygdloven § 23-2 første ledd.
Stortingsvedtak om fastsettelse 
av avgifter mv. til folketrygden for 
2019
ESAs retningslinjer
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https://lovdata.no/lov/1997-02-28-19/§23-2
https://lovdata.no/dokument/STV/forskrift/2018-12-12-1994#KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/STV/forskrift/2018-12-12-1994#KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/STV/forskrift/2018-12-12-1994#KAPITTEL_1
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/konkurransepolitikk/offentlig-stotte/offentlig_stotte_veildere_2011.pdf
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Avdød næringsdrivende – hvordan kan du levere  
skattemelding for skatt og merverdiavgift?
Hvis du som regnskapsfører 
ikke har fått delegert fullmakt til 
å signere skattemeldingen 
i Enhetsregisteret før den 
næringsdrivende døde, har du 
ikke tilgang til å levere  
skattemeldingen digitalt.

Levering av skattemeldingen
Skattemeldingen for personen 
som er død, kan ikke leveres 
elektronisk, men må sendes som 
vanlig post til:

Skatteetaten
Postboks 430, Alnabru
0614 Oslo

Trenger du mer opplysninger om  
skattemelding for avdøde, les her. 

Levering av merverdiavgifts-
melding
Du kan hente opp skjema  
RF-1306 Kontaktskjema for 
næringsdrivende og levere  
oppgave for merverdiavgift på 
dette skjemaet for avdøde.

• Velg tema Merverdiavgift.

• I feltet Overskrift, sett inn 
avdødes navn og organisa- 
sjons-/fødselsnummer.

• Legg inn riktig nummer/post og 
beløp for merverdiavgift.

• Hvis det ikke har vært  
bevegelse i perioden, send inn 

oppgave med null i de aktuelle 
postene, eller skriv årsak i tekst-
feltet. 

Vil det bli tvangsmulkt hvis ikke 
alle oppgaver er innsendt?
Skatteetaten ilegger ikke tvangs- 
mulkt hvis vedkommende døde før 
kravet endelig var etablert.
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https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/familie-og-helse/avdode/
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Har du tips om mulige skatte- og  
avgiftsunndragelser?
Snart kan du tipse via  
skatteetaten.no. Et nytt system 
for innsamling og behandling av 
tips skal sikre at alle tips  
registreres, vurderes og  
håndteres helhetlig og likt.

Både virksomheter og privatper-
soner kan tipse Skatteetaten om 
mulige overtredelser av regel- 
verket. Det kan for eksempel være 
mistanke om manglende inn- 
betaling eller rapportering av skatt, 
eiendomsutleie, merverdiavgift 
eller andre avgifter. Du kan velge å 
tipse anonymt.

Planlagt start for den nye tips- 
nettsiden er november/desember 
2019.

Hvordan brukes tipsene?
I 2018 fikk Skatteetaten inn totalt
4 500 tips. Vi behandler enkelt- 
sakene, men bruker også tipsene 
til å se nye trender og vurdere 
risiko bedre. 

Skatteetatens tipsbehandling 
tilfredsstiller krav til sikkerhet og 
personvern. Dersom Skatteetaten 
ikke klarer å verifisere og  
vurdere tips innen fire måneder, 
blir tipsene slettet.

Hvilken informasjon trenger 
Skatteetaten?
• Navn på person og/eller  

virksomhet du vil tipse om.

• Informasjon om personen og/
eller virksomheten.

• Gi gjerne informasjon om  
arbeidssted og dokumentasjon 
på arbeid som er utført.

Dokumenter kan ikke sendes via 
nettsiden, men sendes per post til: 
Skatteetaten, Seksjon Etterretning, 
Postboks 9200 Grønland,  
0134 Oslo 

Innberetter du innførsels-merverdiavgift?
Husk at det er 10 års oppbevaringsplikt for tolldeklara- 
sjoner og grunnlagsdokumenter til disse. 

Oppbevaringsplikten følger av  
tollforskriften § 4-12-1 tredje ledd. 
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-12-17-1502/KAPITTEL_4-2-3#§4-12-1

