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Skatteinfo
Husk å melde deg på 
Skatteetatens årskonferanse

Frist for påmelding er onsdag  
31. oktober. 

For mer informasjon om temaer,  
tid og sted, klikk her:
skatteetaten.no/arskonferanse

Velkommen! 
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Digital søknad om skattekort for utenlandske  
arbeidstakere er en suksess
Siden Skatteetaten lanserte tjenesten i oktober i fjor, har vi mottatt mer enn 13 600 digitale søknader 
om skattekort fra utenlandske arbeidstakere som kommer hit til landet for å jobbe. 

Fordel
Digital søknad om skattekort kan 
brukes av både arbeidsgiver og 
arbeidstaker. Litt over halvparten 
av søknadene kommer fra  
arbeidstakeren selv, mens resten 
leveres av arbeidsgiveren på 
vegne av arbeidstakeren. Mange 
arbeidsgivere ser det som en for-
del at de kan sende inn søknad 
om skattekort i god tid før ny 
arbeidstaker skal begynne.

Timebestilling
For de søkerne som må møte 
på skattekontoret for ID-kontroll 
og utstedelse av D-nummer, 

oppleves det som positivt at 
vi har innført timebestilling på 
samtlige skattekontorer i landet. 
Arbeidstakeren får et fastsatt 
oppmøtetidspunkt og slipper å 
stå i kø. 

Raskere dersom D-nummer
Flesteparten av søknadene  
kommer fra utenlandske  
arbeidstakere som har D-num-
mer fra før. Disse søknadene 
behandles stort sett uten behov 
for oppmøte på skattekontoret.

Etter at den digitale søknaden  
(RF-1355) er sendt, går det for 

de fleste bare noen få dager før  
arbeidsgiver kan hente skattekortet 
i Altinn eller gjennom lønns- 
systemet. 

Skattetrekksmelding 
Arbeidstaker mottar skattetrekks-
meldingen i posten, eller på nett 
dersom skattyter er registrert  
som e-bruker. 

Mer informasjon
Digital søknad om skattekort for 
utenlandske arbeidstakere finner 
du ved å klikke her:  
skatteetaten.no/ 
utenlandsk/skattekort
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https://www.skatteetaten.no/om-skatteetaten/kurs-og-konferanser/arskonferanse/
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/frister-attester-og-regnskap/Skatteinfo--nyheter-til-revisorer-og-regnskapsforere/
https://www.skatteetaten.no/person/utenlandsk/skal-du-arbeide-i-norge/skattekort/slik-far-du/
https://www.skatteetaten.no/person/utenlandsk/skal-du-arbeide-i-norge/skattekort/slik-far-du/
https://www.skatteetaten.no/skjema/skattekort-pa-vegne-av-utenlandsk-arbeidstaker/


I 2015 hadde Skatteetaten en 
intervjurunde med de fire største 
rådgivningsfirmaene innen regn-
skap og revisjon i Norge. Målet  
var å forbedre rapportering av  
gevinster og tap på verdipapirer. 

Kontakten med bransjen resulterte 
i et nytt skjema: RF-1359. Det 

Sammen  
skaper vi gode  
resultater

erstattet det gamle RF-1059.

Økt innlevering
– Det nye skjema har blitt svært 
godt mottatt. Målinger viser at 
innrapporteringen økte fra 2 000 
selskaper til 13 400 selskaper fra 
2015 til 2017. Det er en økning 
på 11 400 selskaper, noe som 
tilsvarer 570 prosent, sier Steinar 
Kvalnes, delprosjektleder innen 
finans i Skatteetaten. 

Forenklet rapportering  
og færre feil
Måten det nye skjemaet er bygget 
opp, gir selskaper bedre mulighet 
til å skille mellom aksjeinntekter 
innenfor eller utenfor fritaks-
metoden. I tillegg har det forenklet 
rapporteringen. Analyser viser at 
antall selskaper som gjør feil også 
har gått kraftig ned etter innføring 
av det nye skjemaet. 

Godt samarbeid
Skatteetaten er godt fornøyd 
med samarbeidet med de største 
rådgivningsfirmaene, og mener vi 
sammen skaper gode resultater. 
 
Hvor ligger skjemaet?
Det nye skjemaet finnes i de fleste 
regnskapssystemer og i Altinn. Du 
finner mer informasjon ved å klikke 
her: skatteetaten.no/skjema/finan-
sielle-produkter-kun-for-selskap

 

Samarbeid med rådgivnings-
firmaer har ført til 570 prosent 
økning i rapportering på verdi-
papirer de siste to årene.  

Foto: gettyimages
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Årets skattelister
Skattelistene for 2017 blir  
tilgjengelige onsdag  
7. november kl. 07.00. 

Da blir listene tilgjengelige  
for de som ønsker å søke  
i dem via skatteetaten.no,  
og for presse som har 
forhåndsbestilt skattelister.

Du må fortsatt logge deg  
inn for å søke.   
 
For mer informasjon, klikk  
på linken: skatteetaten.no/ 
presse/bestill-skattelister/ 
skattelister-2017/
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https://www.skatteetaten.no/skjema/gevinst-tap-utbytte-pa-aksjer-og-andre-finansielle-produkter-kun-for-selskap/
https://www.skatteetaten.no/skjema/gevinst-tap-utbytte-pa-aksjer-og-andre-finansielle-produkter-kun-for-selskap/
https://www.skatteetaten.no/presse/bestill-skattelister/skattelister-2017/
https://www.skatteetaten.no/presse/bestill-skattelister/skattelister-2017/
https://www.skatteetaten.no/presse/bestill-skattelister/skattelister-2017/


Virkeområdet til hvitvaskingsloven 
er utvidet. Blant annet er tilbydere 
av lotterispill og vekslings- og 
oppbevaringstjenester for virtuell 
valuta omfattet av rapporterings- 
plikten.

Risikobasert tilnærming
Den nye loven og forskriften fører 
også til forsterkede kundetiltak og  
risikovurderinger enn tidligere. 
 
Eksempler på faktorer som skal 
vurderes er følgende: 
 
Bransje: Økokrim sin  
situasjonsbeskrivelse 2017  

Ny hvitvaskingslov

gir gode tips om aktuelle  
bransjer hvor en bør ha styrket 
kundekontroll. 
 
Land: Virksomheter i eller  
mot land med svakt regelverk  
for å hindre hvitvasking og  
terrorfinansiering, høyrisiko- 
land for korrupsjon, og land  
med sekretesseregler som  
gjør det vanskelig å spore  
transaksjoner. 

Politisk eksponering: Andre 
relevante personer enn kunden, 
skal også vurderes i forbindelse 
med politisk eksponering.  

Ny hvitvaskingslov, med tilhørende forskrift, fører til skjerpede 
krav og plikter for rådgiverbransjen. Formålet er å forebygge og 
avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. 
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For flere detaljer, se §12, 4. ledd  
i loven.

Organisering av virksomheten: 
Virksomheter som har en  
kompleks struktur uten at det  
har en naturlig forretnings- 
messig begrunnelse. Hvem er 
egentlig reell rettighetshaver? 

Avvik: Er det avvik mellom  
formål og faktisk drift i  
virksomheten?

Kontrollkommunikasjon  
og varslingsrutiner
Loven stiller krav til at bedrifter  
har utarbeidet kontrollkom- 
munikasjon, som utarbeidelse  
av rutiner, internkontroll og  
opplæring av ansatte.

Det er viktig å fange opp og  
melde fra dersom det gjennom-
føres aktiviteter i virksomheten 
som gir grunn til å tro at det  
forekommer hvitvasking av 
penger. 

Terskelen for å varsle er senket.  
Varsling etter hvitvaskingsloven 
er ikke i konflikt med reglene om 
taushetsplikt. Ta kontakt med 
okokrim.no ved mistanke. 

Mer informasjon
Både loven og forskriften gjelder 
fra 15. oktober 2018. Sjekk  
lovdata.no for mer informasjon.
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https://www.arbeidstilsynet.no/contentassets/f674ff98062c43759df34b157a5232f6/arbeidslivskriminalitet-i-norge.-situasjonsbeskrivelse-2017..pdf
https://www.arbeidstilsynet.no/contentassets/f674ff98062c43759df34b157a5232f6/arbeidslivskriminalitet-i-norge.-situasjonsbeskrivelse-2017..pdf
https://www.okokrim.no/kontakt.411473.no.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-01-23/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4


Ordningen går ut på at brutto  
arbeidsinntekter skattlegges  
med en flat sats. Skatten blir  
endelig fastsatt og betalt ved  
arbeidsgiverens trekk og  
rapportering i a-ordningen. 

Skattyteren får ikke fradrag i 
inntektsgrunnlaget eller i fastsatt 
skatt. Arbeidsgivers dekning av 
pendlerkostnader skal ikke  
inngå i inntektsgrunnlaget i den 
grad ytelsene er skattefrie etter 
skatteloven § 5-15, og tilhørende 
forskrift. 

Skattyter skal ikke levere skatte-
melding for arbeidsinntekter som 
inngår i ordningen, og skattyter  

Innføring av   
kildeskatte- 
ordning på lønn 
for utenlandske  
arbeidstakere

får ikke noe skatteoppgjør. 

Dersom det er trukket for mye 
kildeskatt, kan det søkes om  
refusjon. Dette kan oppstå hvis 
skattyter i ettertid kommer med 
dokumentasjon på trygdefritak. 

Satsen 
For 2019 er det foreslått en sats 
på 25 prosent, som inkluderer 
trygdeavgiften på 8,2 prosent. 
Dersom skattyteren er fritatt fra 
medlemskap i folketrygden, helt 
eller delvis, skal trygdeavgiften 
trekkes fra.

Kan kombineres 
Kildeskatt på lønn kan kombi-
neres med kildeskatt på pensjon, 
kildeskatt på utbytte, og  
skatt etter artistskatteloven.  
Ordningen kan ikke kombineres 
med andre skattepliktige inn- 
tekter i Norge, som nærings- 
inntekt og inntekt ved utleie av 
fast eiendom i Norge. 

Dersom skattyteren har formue 
som er skattepliktig i Norge, og 
formuen ikke gir skattepliktige 
inntekter, kan dette kombineres 
med kildeskatt på lønn. Et  
eksempel er at skattyteren har  
en fritidseiendom i Norge som  
ikke leies ut.

Inntektstak
Ordningen har et inntektstak.  
For 2019 er det foreslått at  
dette inntektstaket skal  
tilsvare innslagspunktet for  
trinn 3 (617 500 kroner),  
som du kan lese mer om  
ved å klikke her:  
skatteetaten.no/trinnskatt 

Har skattyteren brutto årlige 
lønnsinntekter i Norge over 
denne grensen, blir det skatt- 
legging etter alminnelige regler  
for hele lønnsinntekten.

Fra 2019 innføres det en 
kildeskatteordning for personer 
som er bosatt i utlandet, men 
som arbeider i Norge. 
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Frivillig ordning
Alle som fyller vilkårene blir  
automatisk tatt inn i kildeskatte- 
ordningen. Ordningen er frivillig, 
og hvis skattyter ønsker ordinær 
beskatning i stedet, må det gis 
beskjed om dette i Søknad om
skattekort for utenlandske borgere 
(RF-1209) eller på  
skatteetaten.no/endre.

Skattyter må ut av ordningen hvis 
vilkårene ikke lenger er oppfylt. 

Trer skattyter ut av ordningen,  
skal all inntekt for hele året  
skattlegges etter alminnelige 
regler. Dersom skattyteren trer ut 
av kildeskatteordningen i løpet av 
inntektsåret, vil kildeskatt som alt 
er trukket omgjøres til ordinært 
forskuddstrekk. Skattyteren må  
da levere skattemelding etter  
alminnelige regler, og vanlig 
avregning og skatteoppgjør vil  
bli produsert. 

Det er ikke mulig å komme inn i 
kildeskatteordningen igjen dette 
året, når man har startet året eller 
gått over til ordinært forskudds- 
trekk. Ved årsskiftet er det ny 
vurdering.

Ikke bosatt i Norge
De nye reglene gjelder for  
skattytere som ikke er bosatt i 
Norge. Flytter skattyter til Norge,  
er det likevel mulig å være i  
kildeskatteordningen det første 
året en bor her. 

Skattyteren kan imidlertid ikke 
være med i kildeskatteordningen 
i bosettelsesåret dersom en har 
kapitalinntekter som overstiger  
en beløpsgrense. Grensen blir 
fastsatt i forskrift av FIN.
 
Mer informasjon
Vil du vite mer, sjekk Prop. 86 LS 
(2017–2018) på regjeringen.no
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https://www.skatteetaten.no/satser/trinnskatt/
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattekort/endre/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-86-ls-20172018/id2601330/?q=prop%2086%202018


Bokføringspliktig må enten  
oppgradere eksisterende  
kassasystem eller skaffe  
et nytt, som er produkterklært. 

Kontakt systemleverandør 
Er det usikkerhet om kassa- 
systemet tilfredsstiller de nye 
kravene? Kontakt system- 
leverandør. 

Oversikt over produkterklærte 
systemer finnes på:
skatteetaten.no/kassasystemliste.

Bedrifter som ikke oppgraderer, 

Er kassasystemet oppgradert?

risikerer et overtredelsesgebyr 
(per i dag 11 300 kroner).

Nye brukerkrav
Fra 1. januar 2019 er det også 
flere nye bestemmelser i bok-
føringsforskriften om bruk av 
kassasystemer, herunder mer 
detaljerte bestemmelser om  
dagsoppgjør.  

Informasjon om regelverket
De nye bestemmelsene finnes 
her: lovdata.no/dokument/SF/
forskrift/2016-12-20-1752 

 

Bokføringspliktige som har kontantsalg, må ha et produkterklært 
kassasystem innen 1. januar 2019. Betaling med sedler, mynter, 
kort, vipps eller lignende regnes som kontantsalg. 
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Skatteetaten går over til 
landsdekkende organi- 
sering fra 1. januar 2019. 

Skattekontorene vil nå løse 
oppgaver for hele landet,  
ikke bare for egen region.  

Skatteetaten kan kontaktes i 
samme kanaler som nå. Den 
nye organiseringen påvirker 
ikke etatens tilstedeværelse  
og kundeservice. 

Den nye organisasjonen 
består av et direktorat og 
landsdekkende divisjoner, 
som erstatter dagens  
regioner. 

Mer om dette kan du lese ved  
å klikke her: skatteetaten.no/ 
ny-organisering-2019  

Ny organisering
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https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/rutiner-regnskap-og-kassasystem/kassasystem/liste
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-20-1752
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-20-1752
https://www.skatteetaten.no/om-skatteetaten/om-oss/organisasjon-og-ledelse/organisasjonen/ny-organisering-2019/ 
https://www.skatteetaten.no/om-skatteetaten/om-oss/organisasjon-og-ledelse/organisasjonen/ny-organisering-2019/ 

