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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

For mer informasjon, sjekk 
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo

Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 6 – september 2021

Skatteinfo

– Hovedmålet med piloten har 
vært å få testet den nye  
løsningen og få erfaringer og  
tilbakemeldinger før alle nærings-
drivende etter hvert skal bruke 
løsningen, sier prosjektleder 
Anette Beichmann.

Tilbakemeldingene fra  
pilotbrukerne er positive
For å få kunnskap om brukernes 
opplevelse av den nye løsningen, 
har Skatteetaten sendt en spørre- 
undersøkelse til pilotdeltakerne 

som er næringsdrivende eller  
deres regnskapsførere. Rundt  
500 pilotbrukere har svart på  
undersøkelsen.

86,6 % av de som svarte sier at 
de er enig eller helt enig i at den 

De fleste synes den nye  
skattemeldingen for enkelt- 
personforetak er enklere å forstå

nye skattemeldingen er enklere å 
bruke. 76 % sier at det er enklere 
å forstå hva de skal gjøre, og  
nesten 90 % oppgir at de sparte 
tid i forhold til den gamle.

Artikkelen fortsetter

I år har Skatteetaten gjennomført en pilot for enkeltpersonforetak med enkle forhold, og som bruker 
et regnskapssystem eller årsoppgjørsprogram som er tilpasset ny løsning.

– Veldig enkelt for meg som 
ikke jobber som revisor.  
Tommel opp!
– Generell tilbakemelding: Jeg 
synes det virket for enkelt til 
å være sant nesten. Det jeg 
kunne trengt var en melding til 
slutt som sa at alt er levert inn 
og at jeg er ferdig med det jeg 
skal.
– Opplevde den nye skatte-
meldingen ekstremt ryddig og 
lett å forstå seg på. Hadde 
egentlig gruet meg til å levere 
skattemeldingen da jeg synes 
det har vært ekstremt mye styr 
og vanskelig tidligere år med 

den gamle løsningen, men med 
den nye løsningen gikk dette 
super enkelt! Håper denne blir 
innført som standard!
– Jeg hadde gruet meg helt 
sinnsykt til innlevering, har  
knotet så mye tidligere år, med  
passord her og passord der 
– og fullmakt og manglende 
oversikt over hva jeg egentlig 
levert inn. Var helt i sjokk over 
at jeg var ferdig – ventet bare 
på neste trinn – og alt det  
vanskelige. Med glemte  
passord – og ventetid før nytt  
passord virket osv. Helt  
fantastisk. 

I undersøkelsen var det også mulig å gi tilbakemelding på løsningen. 
Disse var jevnt over positive. Her er noen av fritekstsvarene.
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Ny skattemelding for enkelt- 
personforetak, fortsetter

– Det er hyggelig  
at flere opplever  
løsningen som en 
forbedring, men  
de aller viktigste  
tilbakemeldingene  
er de som gir 
konkrete innspill til 
forbedringer. Det har vi også fått 
gjennom piloten, og jobber nå med 
å videreutvikle løsningen frem til 
enda flere skal bruke den til neste 
år, sier Beichmann. 

Ny valideringstjeneste  
– Gjennom piloten har vi erfart 
at løsningen i all hovedsak har 
fungert godt, både funksjonelt og 
teknisk. Vi har hatt få feil og få 
driftsavbrudd, forteller  
Beichmann og legger til at  
mønsteret for innsending har  
fungert godt. Særlig har en ny 
valideringstjeneste som sjekker 
opplysningene før de sendes inn, 
blitt godt mottatt av både system-
leverandørene og deres kunder.

Et tett og godt samarbeid
Skatteetaten har jobbet tett med 
leverandørene av regnskaps- 
systemene- og årsoppgjørs- 
programmene som har deltatt i  
piloten.  – Vi er avhengig av å ha 
et godt samarbeid, for sammen å 
lage en god løsning for brukerne, 
sier Anette Beichmann. Piloten  
har hjulpet oss alle med å teste  
og justere løsningene til flere 
næringsdrivende skal ta i bruk den 
nye skattemeldingen til neste år.

Ny pilot for aksjeselskap
Til våren skal små aksjeselskaper som har valgt bort revisjon,  
teste ut den nye skattemeldingen.

I likhet med fjorårets pilot for 
enkeltpersonforetak, er det nå 
selskap som sender skatte- 
meldingen sin via et regnskaps- 
program eller årsoppgjørs- 
system, som kan delta i piloten. 

Allerede nå er flere av system-
leverandørene i gang med å  
integrere sine løsninger mot 
ny systemløsning, slik at deres 
kunder kan delta i piloten.

Tre kjappe om piloten

• Skatteetaten skal i 2022 – for inntektståret 2021 – gjennomføre en 
pilot på ny skattemelding for upersonlig næringsdrivende, og  
videreutvikle næringsdelen, kalt næringsspesifikasjon, i skatte-
meldingen. 

• Piloten omfatter aksjeselskaper som har valgt bort revisjon, 
og som sender skattemelding fra et årsoppgjørsprogram eller 
regnskapssystem. 

• Hensikten med piloten er å teste ut den nye skattemeldingen på 
mindre aksjeselskaper, før store aksjeselskaper og andre  
selskapstyper skal bruke løsningen i 2023.
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Er produksjon av podkaster avgiftspliktig?

En podkast er en tjeneste som 
er omfattet av åndsverksloven: 
litterære eller kunstneriske verk 
av enhver art, som er uttrykk for 
original og individuell skapende 
åndsinnsats. Denne tjenesten er 
dermed i utgangspunktet unntatt 
fra merverdiavgiftsloven. 

Det er ingen forskjell på å delta 
i en podkast eller en TV-send-
ing. Mediet er ikke relevant for 
spørsmålet om avgiftsplikt eller 
ikke. 

Plikt til å betale merverdiavgift 
ved deltakelse i podkast?
Dersom deltakeren ikke mottar 
honorar for deltakelse i podkasten, 

så foreligger det ikke omsetning av 
en tjeneste, og dette utløser ikke 
avgiftsplikt. Det avgjørende blir 
da hva slags tjeneste du utfører. 
Dette er berørt i Merverdiavgifts-
håndboka.

Det kan tenkes at den som deltar 
som gjest i en podkast, ikke har 
registreringsplikt fordi vedkom-
mende ikke er næringsdrivende, 
eller fordi den avgiftspliktige delen 
av virksomheten ikke overstiger 
beløpsgrensen for registrering i 
Merverdiavgiftsregisteret. Da skal 
det ikke beregnes merverdiavgift 
av honoraret. Det samme gjelder 
om deltakeren skal uttale seg om 
noe som er utenfor faget vedkom-

Avgiftsplikt ved produksjon, deltagelse i og omsetning av podkaster.

mende utøver næringen sin i.  
Et eksempel er næringslivskon-
sulenten som deltar i podkasten 
for å fortelle om hobbyen sin. Han 
opptrer da som en privatperson og 
ikke som en del av virksomheten.

Utøvende kunstnere
Det kan også tenkes at selve  
deltakelsen er en tjeneste som er  
unntatt fra loven, for eksempel  
kunstnerisk framføring av et 
åndsverk. Ved vurderingen av 
om tjenesten kan anses som 
utøvende kunst, skal det legges 
vekt på tyngdepunktet i presenta- 
sjonen. 

En skuespiller som blir leid inn for 
å fremføre et dikt, eller en musiker 
som blir leid inn for å spille live i 
podkasten, er et klart unntak fra 
loven. Også stand-up komikere, 
underholdere med videre, vil 
kunne omfattes av dette unntaket, 
hvis de fremfører enten egne eller 
andres litterære verk. Hensikten 
må være å levendegjøre og  
fortolke verket gjennom en  
presentasjon. 

Noe annet vil det være om ved-
kommende i kraft av sin status 
som kjendis, deltar i en podkast for 
å fortelle om livet som artist, og får 
honorar for dette. Dette vil være 
en tjeneste som ikke er unntatt fra 
avgiftsplikten. 

Artikkelen fortsetter

Bi
ld

e:
 G

et
ty

im
ag

es



4

Avgift podkast, fortsetter

Konferansier/programleder
Det må imidlertid trekkes en 
grense mot omsetning fra eksem-
pelvis en konferansier, kommen- 
tator eller programleder. Dette 
er en tjeneste som i de fleste 
henseende ikke kan anses som 
utøvende kunst. 

Selv om en programleder, i tillegg 
til sine vanlige oppgaver, forteller 
noen vitser eller historier, vil  
hovedvekten som regel ligge på 
det administrative/informative. 
Opptredenen som helhet vil  
derfor ikke anses som kunstnerisk 

fremføring av et åndsverk, og vil 
dermed være avgiftspliktig. 

Består derimot programlederens 
oppgaver hovedsakelig i diktopp- 
lesning, sketsjer og liknende, kan 
det tenkes at tjenesten omfattes 
av unntaket: Opphavsmannens 
formidling av egne verk vil være 
unntatt etter merverdiavgiftsloven, 
som når en forfatter presenterer 
sin egen bok på en bokaften. 

Selv der en programleders presen-
tasjon ikke anses å være en  
kunstnerisk fremføring, kan det 
være sitt eget verk program-
lederen presenterer. På samme 

måte som når forfatteren leser fra 
boken sin, skal programlederen 
da ikke beregne merverdiavgift av 
denne delen av vederlaget.

Avgiftsplikt for å lytte?
Vanligvis vil lytteren ikke betale 
noe vederlag for å lytte til pod- 
kasten. Dermed foreligger det  
ingen omsetning, og da er det 
heller ingen avgiftsplikt. Hvis det 
kreves betaling for å lytte til en 
podkast, vil det være en avgifts- 
pliktig omsetning av elektroniske 
tjenester. Det skal da beregnes 
merverdiavgift med 25 %.

Mer om ...
Opphavsrett
Åndsverkloven § 2 annet ledd

Deltakelse/fremføring
Åndsverkloven § 3

Du kan finne mer informasjon i 
Ot.prp.nr.1 (2004–2005) Skatte- 
og avgiftsopplegget 2005 – lov-
endringer: Vi viser særlig til punkt 
30.2.2.2. Prinsippet må bli det 
samme for en podkast som det er 
for en film som lastes ned digitalt 
på nettet.

Hovedregelen for merverdi- 
avgift ved omsetning av tjenester,
Merverdiavgiftsloven § 3-1 (1)

Unntak for åndsverk 
Merverdiavgiftsloven § 3-7 (2)   

Hva slags tjeneste som utøves:
skatteetaten.no/ rettskilder/type/
handboker/merverdiavgiftshand-
boken/
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https://lovdata.no/lov/2018-06-15-40/§2
https://lovdata.no/lov/2018-06-15-40/§3
https://www.regjeringen.no/contentassets/8023dc53f8574179a8ecc2cc3aeea4ce/no/pdfs/otp200420050001000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/8023dc53f8574179a8ecc2cc3aeea4ce/no/pdfs/otp200420050001000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/8023dc53f8574179a8ecc2cc3aeea4ce/no/pdfs/otp200420050001000dddpdfs.pdf
https://lovdata.no/lov/2009-06-19-58/§3-1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-58/KAPITTEL_3-1#%C2%A73-7
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/merverdiavgiftshandboken/gjeldende/M-3/M-3-7/M-3-7.4/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/merverdiavgiftshandboken/gjeldende/M-3/M-3-7/M-3-7.4/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/merverdiavgiftshandboken/gjeldende/M-3/M-3-7/M-3-7.4/
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Avgiftsmessige konsekvenser når et byggeprosjekt 
overtas før fysiske byggearbeider er påbegynt

Med prosjekteringsarbeid menes 
ulike tjenester ved planleggingen 
av prosjektet, blant annet kost- 
nader til byggeledelse, konsul- 
enter, arkitekt og advokat.

Retten til å fradragsføre
Hvis et byggeprosjekt blir overdratt 
på et tidspunkt i prosjektet hvor 
det kun er foretatt prosjekterings- 
arbeid, kan utbygger ikke over-
føre retten til å justere inngående 
merverdiavgift til overtaker. Retten 
til å fradragsføre/justere  
inngående merverdiavgift for  
prosjekteringsarbeidet vil dermed 
være tapt for overtakeren.

Fysiske byggearbeider
Dersom det på overdragelsestids- 
punktet derimot er foretatt fysisk 
byggearbeid, kan utbygger over-
føre retten til å justere inngående 
merverdiavgift til overtaker. Over-
taker kan da justere eller kreve 
fradrag for inngående merverdi- 
avgift med inntil en tiendedel per 
år i justeringsperioden, altså først 
etter at byggetiltaket er fullført. 

Det avgjørende er om de fysiske 
byggearbeidene er nok til å anse 

byggeprosjektet som en kapital- 
vare etter justeringsreglene. 
Fradragsretten omfatter i så fall 
merverdiavgiften knyttet til hele 
byggetiltaket, også den delen som 
gjelder prosjekteringsarbeidene.

Kapitalvare
Kapitalvare er i Merverdiavgifts-
loven  definert som fast eiendom 
som har vært gjenstand for ny-, 
på- eller ombygging der inngående 
merverdiavgift på kostnadene  
utgjør minst 100 000 kroner. 

Høyesterett  har på bakgrunn av 
dette fastslått at det må ha skjedd 
en form for bygging, og at ingen 
ikke-fysiske byggearbeider  
– også kalt prosjekteringsarbeider 
eller myk infrastruktur - alene kan 

etablere en kapitalvare. 

For å oppnå fradragsrett for 
pådratt merverdiavgift er det derfor 
viktig at overtaker sørger for å 
overta byggeprosjektet før kost-
nader er pådratt, eller etter at det 
er foretatt tilstrekkelig med fysiske 
byggearbeider, slik at det kan  
anses å foreligge en kapitalvare.
Fradragsretten forutsetter som 
alltid ellers at det foreligger tilstrek-
kelig tilknytning til avgiftspliktig 
virksomhet. 

– Det vil i en senere utgave  
komme en artikkel om hvor mye 
fysiske byggearbeider som må 
være utført for at retten til å  
justere inngående merverdiavgift 
kan overføres.

Det hender at byggeprosjekter 
overdras etter at prosjekter-
ingsarbeidet er påbegynt, men 
før de fysiske byggearbeidene 
er iverksatt. Dette kan få store 
avgiftsmessige konsekvenser, 
som det er viktig at utbygger og 
overtaker er oppmerksom på.
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Fordelingsnøkler for inngående merverdiavgift  
ved fellesanskaffelser i delte virksomheter

Manglende fordeling, feil fordelings- 
parameter eller feil i beregning av 
nøkkel kan gi uriktig merverdiavgifts- 
fradrag ved fellesanskaffelser i slike 
virksomheter. Denne artikkelen tar 
for seg det generelle regelverket 
rundt fordeling av merverdiavgift i 
merverdiavgiftsloven § 8-2, og går 
ikke inn på spesialregler. 
 
Merk at dersom avgiftspliktig omset-
ning utgjør mer enn 95 % eller mindre 
enn 5 %, vil ubetydelighetsregelen i 
§ 8-2 tredje og fjerde ledd komme til 
anvendelse, og fordelingsreglene skal 
ikke benyttes.

Fordeling etter antatt bruk
Det gis fradrag for inngående 
merverdiavgift for den del av anskaf-
felsen som er til bruk i avgiftspliktig 
virksomhet. For delte virksomheter 
med aktivitet både innenfor og utenfor 
loven, vil fradragsrett for inngående 
merverdiavgift på anskaffelser som 
er til felles bruk i foretaket, såkalte 
fellesanskaffelser, avkortes i tråd med 
bruken utenfor loven. 

Hovedregelen er at fordeling av 
fradraget skal skje etter antatt bruk. 
Denne vurderingen skal gjøres for 
hver enkelt anskaffelse på anskaf-
felsestidspunktet. Det betyr at hvert 
enkelt bilag skal bokføres med korrekt 
fordeling av merverdiavgift. 

Privat bruk gir ikke rett til fradrag for 
inngående merverdiavgift.

Hvordan finne antatt bruk?
Det skal her benyttes en fordelings- 
nøkkel som viser fordelingen mellom 
bruk innenfor og utenfor loven. Denne 
skal baseres på relevant informasjon 
om hvordan anskaffelsen vil bli brukt i 
den samlede virksomheten. Hva som 
er passende fordelingsparameter vil 
variere ut fra de faktiske forhold, og 
kan derfor være ulik hos forskjellige 
foretak og mellom ulike anskaffelser. 

Merverdiavgiftsforskriften gir også noe 
veiledning på enkelte typer anskaf- 
felser. Eksempler på fordelingspara- 
metere er areal, tid og produksjons- 

antall. Også omsetning kan i visse 
tilfeller benyttes som uttrykk for antatt 
bruk, under forutsetning om at  
omsetningen faktisk gjenspeiler 
bruken i rimelig grad.

Eksempel
Eksempelet nedenfor viser noen 
typiske fellesanskaffelser og hvordan 
de kan fordeles ut fra bruken i samlet 
virksomhet. I eksempelet forutsettes 
det at foretaket har gjort en vurdering 
av de faktiske forhold og kommet frem 
til at det er disse fordelingsnøklene 
som best gjenspeiler bruken av den 
enkelte vare og tjeneste som er kjøpt.

Oppsummering
Vi håper at denne gjennomgangen 
er til hjelp på veien mot å finne gode 
parametere for å kartlegge bruk av 
fellesanskaffelser, og at det har blitt 
klarere hvordan fordelingsnøklene 
beregnes. Husk at fordelingsnøklene 
skal reflektere bruken i størst mulig 
grad.

Mange foretak driver delt virksomhet, med omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven. 
Dette kan få konsekvenser for fradragsrett for inngående merverdiavgift.

* Lokalene er delt opp på en slik måte at arealene er i eksklusiv bruk innenfor 
den enkelte av de ulike virksomhetene. Ingen fellesarealer.
** Foretaket har vurdert mobilbruken og kommet frem til at privat bruk utgjør 
50 % som ikke gir fradrag. Resterende 50 % fordeles etter antatt bruk. I dette 
eksempelet legges det til grunn en omsetningsbasert fordelingsnøkkel, jf. linje 
4 i eksempelet. Bruk innenfor loven vil dermed utgjøre 30 % av samlet bruk.
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https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/merverdiavgiftshandboken/gjeldende/M-8/M-8-2/M-8-2.6/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/merverdiavgiftshandboken/gjeldende/M-8/M-8-2/M-8-2.6/
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Transaksjonskostnader ved kjøp og salg av aksjer 
– ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift

Kjøp og salg av aksjer er unntatt fra  
merverdiavgift
Inngående merverdiavgift på kost- 
nader knyttet til slik aktivitet er følgelig 
ikke fradragsberettiget. Det gjelder 
uansett om aktiviteten danner en  
vedvarende virksomhet, eller kun 
skjer leilighetsvis. 

Om transaksjonen gjelder et selskap 
eller en mindre aksjepost, har  
ingen betydning. Det har heller ingen 
betydning om et oppkjøp foretas for 
å utvide en avgiftspliktig virksomhet, 
eller om et oppkjøpt selskap skal  
inkluderes i en avgiftsmessig felles- 
registrering. 

At oppkjøpet skaper positive synergi- 

effekter, eller om aksjesalget er 
nødvendig for å redde gjenværende 
virksomhet, begrunner heller ikke 
fradragsrett. At det kan påvises en 
bedriftsøkonomisk tilknytning, er ikke 
tilstrekkelig.

Virksomheter som er registrert i 
Merverdiavgiftsregisteret, og som 
anskaffer rådgivning og/eller andre 
tjenester knyttet til forberedelse og 
gjennomføring av aksjetransaksjoner 
(due diligence, verdivurdering, meg-
ling med videre), risikerer tilleggsskatt 
dersom inngående merverdiavgift på 
disse anskaffelsene fradragsføres.

Omstruktureringer
Ved omstruktureringer som ender 
med aksjesalg, vil kostnader som 
påløper etter at salgsbeslutningen er 
tatt, bli henført til aksjesalget. Kost-
nader som pådras før dette skjærings- 
punktet, vil som utgangspunkt bli 
ansett til bruk i den avgiftspliktige 
virksomheten.

Det er ikke fradragsrett for inngående 
merverdiavgift på anskaffelser som 
gjelder et planlagt, men ikke gjennom-
ført, aksjesalg. Det avgjørende for 

fradragsretten er formålet på anskaf-
felsestidspunktet; om de avgiftsplik-
tige tjenestene ble anskaffet for å få 
i stand et kjøp, eller gjennomføre et 
salg.

Innhenting av kapital
Tjenester knyttet til innhenting av 
kapital gjennom emisjoner er i praksis 
ansett anskaffet til bruk i den avgifts- 
pliktige virksomheten, og merverdi- 
avgift som påløper i den forbindelse er 
fradragsberettiget.

Skatteetaten antar at inngående 
merverdiavgift på børskostnader, det 
vil si kostnader knyttet til å ta  
selskaper på børs/av børs er til bruk 
i den avgiftspliktige virksomheten, og 
dermed fradragsberettiget.

I denne artikkelen ser vi på kost-
nader knyttet til gjennomføring 
av aksjetransaksjoner. 

Høyesterett behandlet den 14. og 15.  
september 2021 en sak som er rele-
vant for transaksjonskostnader som 
påløper i forbindelse med eiendoms- 
transaksjoner. Etter at det er falt dom i 
denne saken, vil vi omtale også dette 
temaet.

Kilder: 
HR-2015-1202-A (Telenor ASA) 
HR-2017-1851-A (Skårer Syd 
Holding AS)  
LB-2015-103691 (Norske Skog- 
industrier ASA)  
Merverdiavgiftshåndboken (2021) 
kap. 8-1.4.6 Transaksjons- 
kostnader
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https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2015/avdeling-avgjorelser-juni-2015/sak-2014-2256-ny-versjon.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2017/avgjorelser-september-2017/sak-2017-484.pdf
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2017/avgjorelser-september-2017/sak-2017-484.pdf
https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2015-103691?q=LB-2015-103691
https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2015-103691?q=LB-2015-103691
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/merverdiavgiftshandboken/gjeldende/M-8/M-8-1/M-8-1.4/#8-1-4-6-transaksjonskostnader
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/merverdiavgiftshandboken/gjeldende/M-8/M-8-1/M-8-1.4/#8-1-4-6-transaksjonskostnader


8

Samdrift og samlokalisering i havbruksnæringen

De som driver samdrift eller sam- 
lokalisering kan, på visse vilkår, bli 
skattlagt etter reglene om deltaker-
fastsetting. Det innebærer en plikt til 
å levere selskapsmelding med videre. 
En samdriftsetablering vil kunne  
anses som ett selskap med deltaker- 
fastsetting, når partenes konkrete 
rettigheter og plikter overfor hverandre 
viser at virksomheten utøves for felles 
regning og risiko.   

Bindende forhåndsuttalelse om 
samdrift  
Den 3. november 2020 kom Skatte- 
direktoratet med en bindende  
forhåndsuttalelse (BFU 14/2020) om 
samdrift i havbruksnæringen, der det 
ble konkludert med at det i den  
konkrete saken ikke var etablert et 
selskap som skal deltakerfastsettes.  
 
Her ble det lagt vekt på innholdet i 
partenes avtaler og konkrete  
innretting. Noen viktige momenter i 
forhåndsuttalelsen gjaldt tilordning av 
avgiftspliktig omsetning og fradrag for 
inngående merverdiavgift.  
Konklusjonen ble at partene i dette 
tilfellet omsetter sin egen fisk i sine 
respektive virksomheter, som begge 
er registrert i Merverdiavgifts- 
registeret. På samme måte anses 
partenes anskaffelser å være til bruk i 
hver enkelts virksomhet. Skatte- 
direktoratet la til grunn at partene i det 
aktuelle tilfellet ikke utøver virksomhet 
for felles regning og risiko. 

Merverdiavgift og samdrift gjennom 
indre selskap  
Et indre selskap er ikke et eget 
rettssubjekt, og anses ikke for å ha 
egen avgiftspliktig omsetning og kan 
dermed ikke registreres i Merverdi- 
avgiftsregisteret. Den eller de av 

deltakerne som opptrer utad, kalles 
for hovedmann. Omsetning utad 
skjer fra hovedmannen som omsetter 
fisk i eget navn. Hovedmannen vil 
da beregne og innberette utgående 
merverdiavgift. 

Øvrige deltakere i det indre selskapet 
vil normalt ikke kunne kreve fradrag 
for inngående merverdiavgift på 
anskaffelser som har tilknytning til 
hovedmannens omsetning. Hoved-
mannens omsetning kan heller ikke 
danne grunnlag for de øvrige del- 
takernes registrering i Merverdiavgifts-
registeret. 

Hva må dere som driver samdrift 
eller samlokalisering gjøre? 
For å kunne levere riktige skatte-
meldinger, må dere vurdere om  
aktiviteten skal regnes som en  
separat virksomhet i skatte- og  
avgiftsmessig forstand. Dere bør også 
gjennomgå avtalene dere imellom,  

for å sikre at disse tydelig gjenspeiler 
det reelle forholdet i samarbeidet. 

Skatteetaten vil følge opp dette feltet 
framover.  
Du kan lese mer om samdrift og sam-
lokalisering i havbruksnæringen her.

Deltakerfastsetting:  
skatteloven § 10-40 flg. 

Fradrag for inngående mva: 
merverdiavgiftsloven § 8-1 

BFU 14/2020: https://www.
skatteetaten.no/rettskilder/type/
uttalelser/bfu/spm-om-sam-
drift-havbruksnaeringen/ 

Indre selskap: 
selskapsloven § 2-1 andre ledd 

Registreringsplikt: 
merverdiavgiftsloven § 2-1

Akvakulturdriftsforskriften gir virksomheter i havbruksnæringen mulighet til å samarbeide om  
bruk av lokaliteter eller produksjon av fisk. 
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https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/bfu/spm-om-samdrift-havbruksnaeringen/
https://www.skatteetaten.no/globalassets/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/skatteinfo/samdrift-veiledning.pdf
https://www.skatteetaten.no/globalassets/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/skatteinfo/samdrift-veiledning.pdf
https://lovdata.no/lov/1999-03-26-14/§10-40
https://lovdata.no/lov/2009-06-19-58/§8-1
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/bfu/spm-om-samdrift-havbruksnaeringen/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/bfu/spm-om-samdrift-havbruksnaeringen/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/bfu/spm-om-samdrift-havbruksnaeringen/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/bfu/spm-om-samdrift-havbruksnaeringen/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-06-21-83/KAPITTEL_2#%C2%A72-1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-58/KAPITTEL_2#%C2%A72-1
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Norge innførte kildeskatt på renter 
og royalty 1. juli. Fra 1. oktober blir 
også leiebetalinger for skip, fartøy, 
rigger med videre, fly og helikopter 
inkludert i den nye kildeskatten.

Kildeskatten gjelder betalinger 
av renter, royalty eller leie for de 
nevnte driftsmidlene fra norske 
selskap til nærstående uten-
landske selskap i lavskatteland. 

Det er betalende part, altså det 

Kildeskatt på leiebetalinger innføres 1. oktober

Det dukker stadig opp spørsmål på telefon om bekreftelse på skatter og avgifter. Her er en 
oversikt over de vanligste skjemaene som kan bestilles elektronisk på skatteetaten.no og Altinn. 
Attestene sendes elektronisk via Altinn.

Mine krav og betalinger
Oversikt over hva den enkelte skylder av skatter og avgifter, logg inn på tjenesten  
Se dine krav og betalinger.
 
Attest for skatt og merverdiavgift 
Attest for skatt og merverdiavgift som dokumentasjon på om din virksomhet eller du personlig skylder 
skatt/merverdiavgift eller ikke. 
https://www.skatteetaten.no/skjema/attest-for-skatt-og-merverdiavgift - Skjema RF-1316.

Opplysninger om skatt og avgifter
Din virksomhet kan bestille egne opplysninger om skatt og avgift i Altinn. Ønsker du samtidig at andre 
virksomheter skal ha en kopi av attesten, oppgir du en eller flere mottakere når du bestiller. Attesten er 
dokumentasjon på om din virksomhet skylder skatt og avgifter eller ikke.
https://www.skatteetaten.no/skjema/opplysninger-om-skatt-og-avgift  - Skjema RF-1507. 

Bestille konto- eller saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift
Du kan på vegne av en virksomhet eller organisasjon bestille konto- eller saldoutskrift for skatt og  
arbeidsgiveravgift.
Kontoutskriften – reskontro - viser alle inn- og utbetalinger for en valgt periode. Den gir en oversikt over 
innbetalinger som er gjort, og hvilke krav som har blitt dekket.
https://www.skatteetaten.no/skjema/konto-eller-saldoutskrift - Skjema RF-1517.

Lenker til selvbetjeningsløsninger

norske selskapet, som er trekk- 
pliktig og har ansvar for å melde 
inn og betale kildeskatten.

Melding om trekk av kildeskatt skal 
leveres senest syv dager etter at 
trekk er foretatt.

Du kan lese mer og sende  
melding om trekk av kildeskatt 
via vår nettside.
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https://www.skatteetaten.no/skjema/mine-krav-og-betalinger/
https://www.skatteetaten.no/skjema/attest-for-skatt-og-merverdiavgift
https://www.skatteetaten.no/skjema/opplysninger-om-skatt-og-avgift
https://www.skatteetaten.no/skjema/konto-eller-saldoutskrift
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bransjer-med-egne-regler/kildeskatt-renter-royalty/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/bransjer-med-egne-regler/kildeskatt-renter-royalty/
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Påmelding til Skatteetatens årskonferanse 2021 
åpner 1. oktober

Tema på årskonferansen 2021
• ny skattemelding for nærings-

drivende og oppstart for  
selskaper

• modernisering av mva-området, 
enklere, raskere og riktigere

• fremtidens innkreving, samord-
ning og modernisering gir 
muligheter

• OTP – Obligatorisk tjeneste- 
pensjon, økt etterlevelse

• A-melding og informasjon fra  
a-ordningen

• merverdiavgift på transaksjons- 
kostnader, presisering fra 
Høyesterett kommer

• alternativ behandling og  
kosmetisk kirurgi, avgiftsplikt

• kildeskatt på utbytte, renter,  
royalty og leiebetalinger

• erfaringer med SAFT-regnskap
• tilbakeføring av underskudd, 

Korona tiltak for 2020
• korona og skatt 2021, oppfølger 

fra 2020
• A-krim aktuelle tema; lønns-

tyveri, menneskehandel og 
tilretteleggere

Digitalt kurs
I år som i fjor vil de fysiske kon-
feransene bli erstattet med digitalt 
kurs som man kan gjennomføre 
for å motta kursbevis for  
deltakelse. Kurset består av fore-
drag fra konferansen som må ses 
igjennom og påfølgende reflek- 
sjonsspørsmål som må besvares 
for å få kurset godkjent. 

Invitasjon med lenke til påmelding 
og informasjon om kurset vil bli 
sendt ut 1. oktober til alle mot- 
takere av Skatteinfo, samt at det 
blir mulig å melde seg på via  
nettsiden til årskonferansen. 

Påmelding til det digitale kurset 
stenger 24. oktober. Kurset er  
tilgjengelig i perioden  
1. – 30. november. 

Deltakelse på kurset er gratis.

Webinarer
Utvalgte temaer fra årskonfe-
ransen vil bli presentert og utdypet 
på fagwebinarer, hvor det vil være 
anledning å sende inn spørsmål til 
et fagpanel som besvarer under- 
veis. Temaene på webinarene vil i 
år blant annet være tilknyttet  
prosjektene rundt ny skattemeld-
ing og ny rapportering for MVA.

Invitasjon kommer
Invitasjon med lenke til påmelding 
og informasjon om webinarene 
sendes ut 25. oktober til alle 
mottakere av Skatteinfo, samt at 
det blir lagt ut mer informasjon på 
nettsiden til årskonferansen Det er 
gratis å delta på webinarene. 

Filmer
I år vil også alle foredragene til  
konferansen bli filmet og lagt ut på 
våre nettsider i november.  
Filmene vil ligge tilgjengelig ut 
året. Det er gratis å se på filmene, 
her vil det ikke bli utstedt  
kursbevis. 

Velkommen til konferanse!

Hold deg oppdatert  
se skatteetaten.no/arskonferanse 

Ved spørsmål, skriv til  
arskonferanse@skatteetaten.no

Temaene for årets konferanse  
er klare. Det blir ikke fysiske 
konferanser, men flere digitale 
tilbud som kurs og fag- 
webinarer.
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https://www.skatteetaten.no/om-skatteetaten/kurs-og-konferanser/arskonferanse/
https://www.skatteetaten.no/om-skatteetaten/kurs-og-konferanser/arskonferanse/
https://www.skatteetaten.no/om-skatteetaten/kurs-og-konferanser/arskonferanse/
mailto:arskonferanse%40skatteetaten.no?subject=

