
Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 8 – desember 2015

Skatteinfo
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 hvilket fylke du holder  
til i. For mer informasjon, sjekk  
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo.
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Huskeliste for a-melding
Det er mye som skal gjøres og ferdigstilles i årets siste måned.  Her er en huskeliste for a-melding  
vedrørende årsskiftet. 

Rydd i alle arbeidsforhold
Hvis du rapporterer start og slutt for 
hver arbeidsperiode, viser Aa-regis-
teret når personen faktisk har arbeidet 
hos deg. Husk at så lenge en ansatt 
står med et arbeidsforhold i Aa-regis-
teret, har du ansvar og plikt til å sende 
a-melding hver måned. 

Følg kontantprinsippet 
Siden rapporteringsplikten følger  
kontantprinsippet og regnskapet  
følger regnskapsprinsippet, vil ikke 
lønnsutbetalinger og regnskapet 
stemme overens. Utbetalinger skal 
meldes inn i a-meldingen for den 
måneden de er utbetalt. Regnskaps-
messig er det påløpt lønn som skal 
inn i regnskapet, slik som før. 

Vent til over nyttår 
Til vanlig kan du sende a-melding 

for to måneder fram i tid. Dette 
gjelder ikke ved overgangen til nytt 
år. A-melding for januar 2016 må du 
vente til over nyttår med å sende inn. 
Sender du den inn i desember, blir 
den avvist. 

Send samlet oppstilling
Tidligere har arbeidsgivere sendt 
lønns- og trekkoppgave til de ansatte. 
Fra i år skal arbeidsgiveren sende en 
samlet oppstilling av inntekter, fradrag 
og trekk som er rapportert inn til den 
ansatte. Dette er ikke en tjeneste i  
Altinn, dette er noe arbeidsgiver selv 
må sørge for å gi til sine arbeids-  
takere. De fleste lønnssystemer har 
tilrettelagt for at disse opplysningene 
kan tas ut der. Dette erstatter den 
tidligere lønns- og trekkoppgaven. Alle 
abeidsgivere, pensjonsutbetalere og 
andre som utbetaler lønn, ytelser og  
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godtgjørelser skal levere en slik 
oversikt til hver enkelt ansatt eller 
inntektsmottaker. Denne oversikten 
over innrapporterte forhold må sendes 
til de ansatte innen 1. februar 2016.

Sjekk tilbakemeldingene  
Ved innrapportering via Altinn vil du 
få rask tilbakemelding, oversikt over 
innsendte oppgaver og eventuelle 
avvik. Tilbakemeldingene får du i Min 
meldingsboks i Altinn. Hvis du opp-
dager feil i innsendingen, kan dette 
enkelt korrigeres ved å sende inn er-
statningsoppgaver eller sletteoppgaver.

Kontakt oss
Kontakt Altinn brukerservice på telefon 
75 00 60 00 eller send e-post til
a-ordningen@skatteetaten.no. Mer info 
finnes også på skatteetaten.no. 
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http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Bolig/Lonnsarbeid-i-hjemmet1/Lonn-betalt-over-60-000/Levering-av-vanlig-lonns--og-trekkoppgave/


Den nye elektroniske løsningen er 
blitt godt mottatt av brukerne. 

Bedriftene setter stor pris på at 
innsendingsprosessen nå skjer så 
raskt, og at det har blitt enklere å 
sjekke leveransene og eventuelt 
korrigere feil. 

Her er en oversikt over de  
grunnlagsdata- og finansord- 
ningene som har blitt modernisert 
og skal innrapporteres elektronisk 
på nyåret:
• Aksjonærregisteret
• FATCA

Den 20. oktober i år sendte  
Skatteetaten ut informasjonsbrev  
til alle oppgavegivere om  
høstens test. 
 
Gradvis omlegging  
Skatteetaten har siden 2011 
gradvis modernisert systemet for 
innrapportering av liknings- og 
kontrollopplysninger. Opp- 
lysningspliktige bedrifter skal nå 
innrapportere digitalt, effektivt og 
sikkert via Altinn på xml-formater. 
Det er ikke lenger anledning til å 
sende inn på papir, cd og  
minnepinne. 

For inntektsåret 2015 er rapporteringen på verdipapir og flere  
nye grunnlagsdataordninger modernisert. Du kan nå være med  
på testinnsendinger.

Bli med på testinnsendinger

• Betalinger til selvstendig 
næringsdrivende (tidligere 
LTO-401) 

•  Obligasjonsfond  
• Aksje- og kombinasjonsfond 
• Skadeforsikring
• Livsforsikring 
• Individuelle pensjonsordninger  

– innbetalinger (utbetalinger  
skal rapporteres i a-ordningen)

• Skattefrie utbetalinger fra  
offentlig virksomhet  
(tidligere LTO-926)

• Boligsparing for Ungdom

Test
Vi anbefaler spesielt de som skal  
innrapportere på de nye ordnin-
gene om å delta i våre  
testinnsendinger. 

Det samme gjelder de som har 
hatt problemer med innsendinger 
tidligere. 

Melde deg på eller spørsmål?
Du kan teste ut formatene og  
løsningen frem til årsskiftet.  

Ønsker du å melde deg på, eller 
har spørsmål, send e-post til:  
grunnlagsdata@skatteetaten.no

Du kan også ringe oss på  telefon  
800 80 000 (tastevalg 4-3-2).

Innrapportering for 2015
Altinn åpner for innrapportering  
4. januar 2016. 

Oversikt over innrapporterings-
frister, formater og test, finner du 
på linken her:  
skatteetaten.no/likningsoppgaver.
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http://www.skatteetaten.no/likningsoppgaver
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– En identitet i Folkeregisteret er 
selve grunnlaget for en godt funger-
ende rettsstat, med en oversikt over 
hvem som er født i Norge, hvem som 
er bosatt i landet, samt hvor disse har 
bosted. I tillegg skal registeret vise 
hvem som flytter ut og inn av landet, 
forklarer hun.

Ivaretar økte krav
Et nytt folkeregister skal ivareta 
økte krav til datakvalitet og rask-
ere ajourhold, og det skal sikre god 
tilgjengelighet til folkeregisteropplys-
ninger. I tillegg arbeides det med en 
teknisk revisjon av folkeregisterloven.

Viktig for våre rettigheter og plikter
Dagens folkeregister stammer fra en 
tid med begrenset mobilitet innad i 
landet og over landegrensen, og  
da samfunnet var mer oversiktlig.  
Samtidig er en korrekt oppføring i  
Folkeregisteret en svært viktig  
forutsetning for de rettigheter og  
plikter den enkelte borger har  
overfor samfunnet. 

– Alle har et forhold til  
Folkeregisteret, men få  
tenker over hvilken viktig  
inngangsnøkkel til det  
norske samfunnet en identitet  
i Folkeregisteret er, sier  
Marianne Henriksen. Hun leder 
arbeidet med modernisering av  
Folkeregisteret i Skatteetaten. 

Utvikling av et offentlig  
aksjeeierregister er på  
trappene, men dette vil ta tid. 
I mellomtiden gir Skatteetaten 
innsyn i visse opplysninger i  
aksjonærregisteret.
 
I forrige utgave av Skatteinfo  
opplyste vi om hvilke  
opplysninger vi kan gi ut:
• Navn på selskap og  

organisasjonsnummer 
• Navn på aksjonær,  

fødselsår, postnummer  
og poststed. 

• Aksjeklasse og antall aksjer 
ved utgangen av inntektsåret.

Hvordan kan du så få  
opplysninger fra registeret?
• Benytt kontaktskjema  

(RF-1306) i Altinn. Velg den 
du vil representere. 

• Privatpersoner må også 
sende inn kontaktskjema 
elektronisk.

Vi gir ikke ut opplysninger  
per telefon.

Opplysninger om utbetaling av 
utbytte, gevinst og tap ved  
realisasjon vil ikke bli utlevert. 

Viktig med et nytt 
Folkeregister Skatteetaten  

gir innsyn i  
aksjonærregisteret

Må møte fremtidens utfordringer
– Folkeregisteret er helt avgjørende 
for det norske samfunnet, og det 
er svært viktig å få gjort registeret i 
stand til å møte samfunnets forvent-
ninger og fremtidens utfordringer og 
muligheter. Vi håper derfor naturligvis 
på en tilslutning i Stortinget på Stats-
budsjettet for 2016, sier Henriksen. 

Ligger i Regjeringens forslag
Satsningsforslaget fra Skatteetaten 
for en modernisering av Folke- 
registeret ligger nå i Regjeringens 
forslag til statsbudsjett med en 
bevilgning på 101 millioner kroner 
i 2016, av en total kostnadsramme 
på 536 millioner kroner for perioden 
2016–2020. 
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Feil i oppgaver
Hvis utbytte ikke blir rapportert 
riktig i aksjonærregisteroppgaven 
(RF-1086), vil det føre til at  
aksjonærens oppgave over aksjer 
og egenkapitalbevis (RF-1088) blir 
feil. Forhåndsutfylte opplysninger 
i aksjonærens selvangivelse om 
utbytte fra selskapet vil da også  
bli feil. 

Ikke alltid samsvar
Skatteetaten ser at det ikke alltid 
er samsvar mellom avsetningen 
og det som er rapportert inn i  
aksjonærregisteroppgaven som  

Utbytte til besvær

utbetalt utbytte. 

Det er viktig å huske at utbytte 
skal rapporteres inn når det er 
vedtatt, selv om selskapet ikke 
har utbetalt det.  

Utbytte er skattepliktig for  
aksjonæren fra det tidspunkt 
utbytte er vedtatt.

Går lett i glemmeboken
Når aksjonæren selv må rette 
dette i sin selvangivelse, ser vi at 
det lett kan gå i glemmeboken. 
Konsekvensene ved manglende 

innrapportering til Aksjonær- 
registeret fører til mye besvær for 
aksjonæren. 

Mange ligninger ble endret
Ved gjennomgang av ligningen 
for inntektsåret 2013, fikk en stor 
del skattytere ligningen endret. De 
hadde ikke oppgitt utbytte på totalt 
164 millioner kroner. 

Halvparten av de kontrollerte  
skattytere fikk tilleggsskatt. 

Ikke bedre i 2014
Ved kontroll av ligningen for 
inntektsåret 2014 er det ikke  
blitt bedre. Avsatt utbytte blir ikke 
alltid rapportert riktig til  
Aksjonærregisteret.

Husk alle opplysninger
Husk derfor å få med alle  
opplysningene når det skal  
rapporteres inn for 2015. 

Det nærmer seg tid for å sende inn aksjonærregisteroppgaven for 
2015. Da er det viktig å sjekke at riktige opplysninger rapporteres 
til Skatteetaten. 

Foto: iStockphoto

Merk!

Aksjonærregisteroppgaven 
kan leveres hele året, men 
den må leveres en gang 
pr. år. Det er alltid den siste 
innsendte oppgaven  
Skatteetaten benytter når vi 
forhåndsutfyller selvangivelse 
for aksjonærene. 

Husk at siste frist for  
levering er 31. januar 2016.
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Skatteetaten har laget en  
guide på skatteetaten.no  
for deg som har avsluttet  
bedriften din i 2015. 

Hva du må huske på
For aksjeselskap inneholder  
guiden en generell tekst med  
informasjon om hva du må  
huske på. 

Svare på spørsmål
For enkeltpersonforetak har vi 
laget en veiviser der du må svare 
på noen spørsmål, og vi gir deg 
informasjon om hva du må gjøre 
basert på svarene dine. 

Tirsdag 9. februar 2016  
arrangerer Skatteetaten fag-
seminar med transaksjoner 
mellom nærstående som tema. 

Program:  
Aktuelle dommer, uttalelser, 
og praksis på de mest sentrale 
områdene innenfor transaksjoner 
mellom nærstående  
(AS/aksjonær).

Åpning ved skattedirektør  
Hans Christian Holte. 

Forelesere kommer fra  
Skattedirektoratet og Økokrim. 

Tid:  
Fra kl.10 til kl.17. 

Sted:  
Radisson Blu Hotel, Oslo Alna.

Detaljert program og påmelding 
finner du ved å klikke her:  
skatteetaten.no. 

Velkommen!

Har du avsluttet en bedrift i 2015?

Få med deg 
fagseminar  
om transak- 
sjoner mellom 
nærstående

Spørsmålene du må tenke over når 
du avslutter et enkeltperson- 
foretak er blant annet følgende: 

• Er du merverdiavgiftspliktig?
• Har du ansatte i bedriften?
• Har du noen verdier igjen i 

bedriften, som for eksempel bil, 
maskiner eller verktøy?

• Er firmaet ditt under konkurs- 
behandling?

• Skal du fortsette driften som 
aksjeselskap?

Klikk på teksten under for å  
komme til veiviseren:  
skatteetaten.no
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http://skatteetaten.no/stottemenyer/kampanjer/skatteetaten-inviterer-til-seminar---transaksjoner-mellom-narstaende-aseiere
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Avslutte-bedrift/type-bedrift/

