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Formålet med arbeidet er redusert ressursbruk, 
forenkling for innbyggerne og næringsliv,  

styrket bekjempelse av svart økonomi, og bedre 
grensekontroll.

Omorganisering  
Regjeringen varslet derfor i vår om at de ønsket å 
gjennomføre en omorganisering av Toll- og  
avgiftsetaten og Skatteetaten. 

Skatteetaten overtar dermed forvaltningen av alle 
særavgifter og innførsels-mva og får et helhetlig 
ansvar for skatter og avgifter. Den nye tolletaten 
skal styrkes og rendyrkes til å drive grense- 
kontroll og vareførselsadministrasjon. 

Det betyr at:
•	 Ansvaret for særavgifter, herunder motorvogn-

avgiftene, flyttes fra Toll- og avgiftsetaten til 
Skatteetaten.

•	 Ansvaret for merverdiavgift ved innførsel av 
varer flyttes fra Toll- og avgiftsetaten til  
Skatteetaten.

Redusere kostnader og frigjøre ressurser
Skatteetatens helhetlige ansvar for skatter og 
avgifter vil redusere administrative kostnader, 
frigjøre ressurser, gi stordriftsfordeler og begrense 
kostnader ved nye IT-løsninger. 

Ved å samordne kontroll og administrative prose-
dyrer for flere avgiftstyper, får Skatteetaten også 
bedre muligheter til å se disse i sammenheng. 

Tiltaket kan dermed bidra til å redusere omfanget 
av svart økonomi og skatte- og avgiftssvindel, og 
gi de skatte- og avgiftspliktige bedre tjenester og 
service. 

Skatteetaten og Toll- og avgiftsetaten skal 
sammen utrede hvordan overføringen av sær- 
avgifter og innførselsmerverdiavgift kan gjennom-
føres på en best mulig måte. 

Overføringen skal være gjennomført senest  
1. januar 2016. 

SI og skatteoppkrever inn i Skatteetaten
Statens innkrevingssentral (SI) innlemmes i  
Skatteetaten fra 1. januar 2015. 

Skatteetaten har også fått i oppdrag  å utrede 
hvordan skatteoppkreverfunksjonen kan overføres. 
Utredningen skal være klar 15. november i år.

 

 

 

NYHETSBREV TIL REGNSKAPSFØRERE OG REVISORER 

Nr. 7 2014

Mer effektiv og helhetlig skatte- og  
avgiftsforvaltning
Regjeringen har gitt Skatteetaten i  
oppgave å modernisere og effektivisere 
skatte- og avgiftsforvaltningen. Fast- 
setting, innkreving og kontroll av skatter 
og avgifter skal samles i Skatteetaten.  

Il
lu

st
ra

sj
on

sf
ot

o:
 iS

to
ck

ph
ot

o



2

All omsetning av varer og tjenester er avgiftspliktig 
med mindre det foreligger særskilte unntak fra  
merverdiavgiftsloven.

Unntatt fra loven
I merverdiavgiftsloven § 3-2 gjøres det unntak for 
helsetjenester med mer. Det er flere typer helsetje-
nester som er unntatt fra loven. Unntaket gjelder 
både omsetning og formidling av slike tjenester. 

Tjenester utført av helsepersonell med  
autorisasjon
Dersom tjenesten som utføres av helsepersonell med 
autorisasjon ikke skal være avgiftspliktig, må  
tjenesten som ytes falle naturlig innenfor rammen av 
yrkesgruppens virksomhet. 

Skjønnhetspleie
Det er viktig å merke seg at skjønnhetspleie ikke 
omfattes av unntaket for helsetjenester. Dette gjelder 
selv om disse tjenestene utføres av personell med  
autorisasjon. 

Eksempler på skjønnhetspleie er:  
pedikyr/manikyr, behandling av håravfall med laser, 
legging av kunstige negler med mer. Videre er fett-
fjerning, både via ultralyd og frysing av fettceller, 
samt via laser (Cavi-Lipo) ansett som skjønnhetspleie. 
Det samme er hudpleietjenester generelt.

Selv om skjønnhetspleie i hovedsak er avgiftspliktig, 
er likevel kosmetisk og medisinsk inngrep unntatt. 

Dette gjelder for eksempel tjenester utført av  
kosmetolog etter rekvisisjon fra lege. Tjenester som 
er refusjonsberettiget etter folketrygdloven er ikke 
avgiftspliktige.

Alternativ behandling
Merverdiavgiftsloven § 3-3 unntar alternativ behand-
ling for avgift. Akupunktur, homeopati, massasje og 
osteopati er eksempler på alternativ behandling. Men, 
disse tjenestene er kun unntatt dersom de utføres av  
autorisert helsepersonell eller registrert alternativ 
behandler.

Autorisert helsepersonell kan yte alle alternative 
behandlingformer uten plikt til å beregne merverdi-
avgift. 

Er utøveren av tjenesten ikke autorisert helse-
personell, kan vedkommende registrere seg i regi-
steret for utøvere av alternativ behandling (Brønnøy-
sundregistrene), og vil da slippe å beregne merverdi-
avgift. Ikke-autoriserte utøvere som ikke er registrert 
i dette registerert, må beregne merverdiavgift på sine 
tjenester.    

Våre erfaringer
Vi har sett på en del virksomheter som har oppgitt 
å ha avgiftsfri omsetning, eller omsetning utenfor 
merverdiavgiftsloven. Resultatene viser at disse var 
avgiftspliktige. De har derfor blitt etterberegnet mva 
og fått tilleggsavgift. Klagenemnda for merverdiavgift 
(KMVA) har behandlet to klager over vedtak fra våre  
kontroller, KMVA 8044: skatteetaten.no-KMVA-8044
og KMVA 8045: skatteetaten.no-KMVA-8045

I begge sakene kunne virksomheten ha vært registrert 
i  registeret for utøvere av alternativ behandling.   
Tilleggsavgift med 20 prosent ble opprettholdt. 

Andre har krevd merverdiavgift uten å ha vært 
avgiftsregistrert. Her har vi ilagt 60 prosent tilleggs-
avgift. 

Egenretting
Vi oppfordrer til en gjennomgang av hvorvidt virksom-
heten er avgiftspliktig eller er unntatt fra avgift, og 
at det foretas registrering i riktig register. Vi ønsker 
også at det foretas egenretting tilbake i tid der dette 
er aktuelt. 

Skjønnhetspleie og alternativ behandling:  
Merverdiavgift eller ikke?
Innenfor bransjene skjønnhetspleie og alternativ behandling finnes det en jungel 
av regler i merverdiavgiftsloven.  Vi gir derfor en kort redegjørelse for hvordan 
merverdiavgiften (mva) er for disse bransjene. 
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http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Vedtak/Vedtak-merverdiavgift/KMVA-8044/
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Vedtak/Vedtak-merverdiavgift/KMVA-8045/
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De fleste lønnssystemer åpner i løpet av høsten 
for prøveinnsendinger av a-meldingen. Det er en 
fin mulighet til å teste hvordan det virker, og bli 
kjent med ordningen i praksis. 

Forberedelser
Du trenger riktig lønnssystemversjon fra din  
leverandør. A-ordningen krever at lønnsartene i 
systemet settes opp med nye beskrivelser. Dagens 
lønns- og trekkoder utgår. Pass på at bare aktive 
arbeidsforhold ligger i systemet, sett sluttdato  
på de som er avsluttet, og fjern de som ikke har  
reelle arbeidsforhold (f.eks. eksterne kon- 
sulenter).

Prøveinnsending uten lønnssystem
I uke 46 åpnes det for å teste direkte registrering 
i Altinn. Denne måten å registrere på er tilpasset 
arbeidsgivere med få ansatte, og anbefales ikke 
hvis du har flere enn åtte arbeidsforhold å  
rapportere hver måned.

Prøveinnsendingen avsluttes i desember 2014.

 
 
 

Illustrasjonsfoto: Skatteetaten

Skal du sende inn a-meldingen i 2015? 
Test den nå.

Fra 1. januar 2015 innføres a-ordningen, en ny  
rapporteringsordning for arbeidsgivere og andre  
opplysningspliktige. 

Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til  
Skatteetaten, NAV og Statisktisk sentralbyrå (SSB)  
samles i den nye meldingen, og skal sendes inn hver 
måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre 
ytelser.

A-meldingen erstatter
•	 lønns- og trekkoppgave (Skatteetatens RF-1015)
•	 terminoppgave for arbeidsgiveravgift og  

forskuddstrekk (Skatteetatens RF-1037)
•	 årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til 

lønns-og trekkoppgave (Skatteetatens RF-1025)
•	 melding til AA-registeret (NAV 01.25-10)
•	 oppgave til lønnsstatistikk (SSB RA-0500)

Dette er a-ordningen

Test a-meldingen i høst

 
Fagdag om internprising i Oslo og Stavanger
Bli med på Skatteetatens fagdag om  
“transfer pricing” (internprising). 

Følgende temaer blir tatt opp:
•	 Skatteetatens riksprosjekt “transfer pricing” 
•	 Immaterielle eiendeler
•	 Konsernintern finansiering og de nye  

rentebegrensningsreglene
•	 Allokering til fast driftssted
•	 Andre aktuelle temaer

Foreleserne kommer fra Skatt øst, Skatt vest,  
Sentralskattekontoret for storbedrifter, og  
Sentralskattekontoret for utenlandssaker.

Seminaret holdes fra kl. 9.00-15.00. Registrering 
fra kl. 8.30-9.00 med servering av kaffe og  
rundstykker. Det blir også servert en lett lunsj. 

Dag og sted
Mandag 17. november: Auditoriet i  
Skattekvartalet, Schweigaardsgate 17, Oslo
Tirsdag 18. november: Auditoriet i Skattens hus, 
Lagårdsveien 46, Stavanger

Påmelding
Påmelding innen 10. november på  
(klikk på linken): Confirmit-påmelding-fagdag

Eller kontakt følgende på e-post:

•	 Dagfinn Graf Hansson i Skatt øst,  
dagfinn.graf-hansson@skatteetaten.no

•	 Leif Håkon Monslaup i Skatt vest, 
leif.monslaup@skatteetaten.no 

Deltakelse og servering er gratis. 

http://skatteetaten.no/enkeloppgave
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/Merverdiavgiftsloven--3-7-fjerde-ledd---Tatovering/
http://survey.euro.confirmit.com/wix/p1838886085.aspx
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All innrapportering av likningsoppgaver  
skal fra inntektsåret 2014 skje elektronisk 

via Altinn. Det vil ikke lenger være mulig å 
sende inn på papir eller maskinlesbart  
medium, sånn som DVD, CD og diskett.   

Rapportering 
Altinn åpner for innrapportering av likningsoppgaver 
for boligselskap og boligsameier fra 2. januar 2015. 
Rapporteringsfristen er som tidligere 31. januar 2015. 

Har du oppdaterte opplysninger?
For å sende inn korrekte opplysninger innen fristen, 
er det viktig å ha god dialog med boligsameiet eller 
boligselskapet du innrapporterer for. Opplysninger om 
eierandeler og relevante beløp må bli gitt til  
regnskapsfører i god tid. 

Korriger opplysninger med erstatningsoppgaver
Fra og med inntektsåret 2014 vil det kun være mulig å 
sende inn erstatningsoppgaver som erstatter tidligere 
innsendt likningsoppgave i sin helhet. Korrigerings-
oppgaver utgår.

Husk riktig rolle 
Kontakt Altinn brukerstøtte på telefon 75 00 60 00, 
eller på support@altinn.no, dersom du har problemer 
med roller, rettigheter eller pålogging.

Har systemleverandøren oppdatert sitt IT-system? 
Moderniseringen innebærer nye filformater og ny  

integrasjon med Altinn, og det er viktig at ditt slutt-
bruker- eller datasystem er tilpasset disse endringene. 

Du kan teste formatene i høst
Fra og med 20. oktober 2014 utfører Skatteetaten  
testing av den nye løsningen. Vi oppfordrer alle som 
skal innrapportere på XML-fil i 2015 til å sende inn 
testfiler fra og med 20. oktober 2014. Testperioden 
varer ut 2014. Følg med på vår testside på 
skatteetaten.no.

Trenger du mer informasjon?
Les mer om endringene og de nye formatene på  
skatteetaten.no under Modernisering av grunnlagsdata.

Ta gjerne kontakt med MAG-prosjektet (Modernisering 
av grunnlagsdata) på telefon 800 80 000 (tastevalg 
5-3-2) eller e-post mag@skatteetaten.no.

Forenklet rapportering for boligselskap og boligsameier
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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 hvilket fylke du holder til i. For mer informasjon se skatteetaten.no/artikler-skatteinfo.

Nå er det en felles attest for skatt og merverdiavgift som bestilles direkte i Altinn. Den nye  
attesten viser samme informasjon og fordeling som tidligere skatteattest og merverdiavgiftsattest. 

Ny løsning for bestilling av skatteattest

Attesten kan bestilles for foretak og for  
person.

Attesten kan bestilles 
•	 av bruker selv på Altinn
•	 av rådgivere 
•	 ved henvendelse til Skatteopplysningen  

eller et skattekontor
•	 ved henvendelse til Skatteoppkrever
•	 på bokmål, nynorsk og engelsk

Ved bestilling i Altinn, kommer det en  
kvitteringsmelding til meldingsboksen. Attesten  
sendes samme dag i et PDF-format til meldings- 
boksen til den det gjelder. 

Ved bestilling på andre måter, mottar du en  
papirattest, som sendes til din folkeregistrerte 
adresse. 

Mer informasjon?
Les mer om dette på Altinn.no

http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Rapportering-til-Skatteetaten/Likningsoppgaver/Modernisering-av-grunnlagsdata/test/
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Rapportering-til-Skatteetaten/Likningsoppgaver/Modernisering-av-grunnlagsdata/
http://www.skatteetaten.no/artikler-skatteinfo
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Skatteetaten/Attestbestilling/

