
Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 8 – desember 2016

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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Nytt skjema for etterskuddspliktige 
Fra og med inntektsåret 2016 erstattes RF-1059 med et nytt skjema for etterskuddspliktige skattytere. 

Skatteetaten har de siste tre årene 
avdekket store beløp som er inn- 
rapportert feil etter fritaksmetoden. 

I 2015 gjennomførte vi intervjuer med 
de fire største rådgivningsfirmaene 
innen regnskap og revisjon for å se 
på mulige årsaker til feilrapportering. 
En mulig feilkilde, som det ble pekt 
på av bransjen selv, var skjemaet det 
innrapporteres på. 

Nytt skjema er tilpasset  
fritaksmetoden
Nå har Skatteetaten utarbeidet et nytt 
skjema, RF-1359, som legger opp til 
at skattyter fører samlet gevinst/tap 
for hvert selskap på én linje. Det er 
også mulig å innrapportere gevinster/

tap og utdelinger fra alle finansielle 
produkter. Skjemaet vil gjøre det  
enklere for de som investerer i flere 
ulike finansielle produkter å  
rapportere korrekt.

Ny skattemessig behandling  
av verdipapirfond
Fra og med inntektsåret 2016 er  
det nye regler for beskatning av  
andeler i verdipapirfond. Skattyter  
må nå skille mellom hvor stor andel  
av gevinst/tap og utdelinger fra fond 
som faller innenfor eller utenfor  
fritaksmetoden. 

RF-1359 legger til rette for at gevinst/
tap og utdelinger kan splittes i en 
skattefri og en skattepliktig del.
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Færre antall skattytere som blir  
ilagt tilleggsskatt
Ved at selskap kan rapportere både 
skattepliktige og skattefrie inntekter,  
vil skattyter ha oppfylt opplysnings- 
plikten selv om inntekten er  
klassifisert feil. Dette håper vi kan føre 
til mindre bruk av tilleggsskatt. 

Det kan fortsatt være nødvendig for 
selskapet å gi tilleggsopplysninger til 
Skatteetaten, særlig der vesentlige 
opplysninger som er avgjørende for 
skatteplikten eller skattefritaket ikke 
fremkommer ved utfylling av postene  
i skjemaet alene.  

Les mer ved å klikke på:  
skatteetaten.no/fritaksmetoden
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http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Skatt-for-bedrift-og-organisasjon/Fritaksmetoden/
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Delt virksomhet
Det viktigste budskapet i brevet er at 
selskapene kan være nødt til å skille 
de ulike tjenestene de leverer fra 
forvaltningsselskap til investerings- 
selskap. De må for fremtiden skille 
mellom de ulike tjenestene de leverer, 
og vurdere om disse er avgiftspliktige 
eller avgiftsunntatte. Dersom de  
tidligere har ansett all virksomhet for  
å være unntatt merverdiavgift, kan 
de nå være nødt til å registrere seg 
i Merverdiavgiftsregisteret og levere 
mva-oppgave/mva-melding. 

Om det er avgiftsplikt eller ikke, er 
avhengig av hvilke tjenester som  
leveres. Det er tjenestens art som  
er avgjørende for vurderingen om  
tjenesten faller inn under unntaket  
for forvaltning av investerings- 
selskap eller ikke.

Få med deg høstens utgave  
av Skatteetatens Analysenytt.

Skatteetatens Analysenytt er en 
artikkelsamling som presenterer 
analyser om skattetema.

I høstens utgave har vi følgende 
artikler: 
• Digitalisert økonomi – gamle 

problemer i ny innpakning
• Gir kontroller bedre  

etterlevelse?  
• Feil vi gjør når vi tenker  

på sannsynlighet  
• Hvor mange midlertidige 

arbeidsinnvandrere blir fast  
bosatt? 

• Merverdiavgift – hva vet vi og 
hva gjør vi med manglende  
etterlevelse?

Denne og tidligere utgaver finner 
du ved å klikke her:
skatteetaten.no/analysenytt

 

Hva er private equity?
Private equity er et samlebegrep  
på en spesiell type fond og sel- 
skaper som investerer i bedrifter  
som ikke er notert på børs. I  
Norge brukes ofte begrepet aktiv 
eierkapital som en erstatning for 
private equity, da private equity-   
aktører tradisjonelt er direkte  
involvert i bedriftenes utvikling. 

 

Informasjonsbrev om private equity

Ny utgave av 
Analysenytt

God dialog med bransjen
I arbeidet med brevet har Skatte- 
etaten vært i god dialog med  
private equity-bransjen. Dialogen har 
sikret at etaten har fått god innsikt 
i hvordan bransjen driver, og gitt 
oss et bredt og grundig grunnlag for 
vurderingene. 

Bransjen må innrette seg
Det er viktig at bransjen nå innretter 
seg i tråd med den rettsoppfat- 
ningen som Skatteetaten har gjort 
kjent gjennom informasjonsbrevet.  

Vi legger også til grunn at denne 
rettsoppfatningen er kjent fra  
1. januar 2017, og at regelverket  
etter dette ikke lenger er uklart.  

Klikk på linken for å lese brevet:  
skatteetaten.no/rettskilder/rundskriv

I november sendte Skatteetaten ut et informasjonsbrev til  
private equity-bransjen. I brevet gjør Skatteetaten rede for vår  
rettsoppfatning om forvaltning av investeringsselskap etter  
merverdiavgiftsloven. 
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http://www.skatteetaten.no/analysenytt
http://skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/rundskriv-retningslinjer-og-andre-rettskilder/rundskriv/retningslinje-om-forvaltning-av-investeringsselskap---merverdiavgift/


eller ufullstendig opplysninger som 
kan føre til skattemessige fordeler. 

Vurderingen av hva som regnes som 
uriktige og ufullstendige opplysninger 
er objektiv og tar utgangspunkt i hva 
en lojal og aktsom skattepliktig ville 
gitt av opplysninger. Dersom den 
skattepliktige eller trekkpliktiges  
forhold må anses unnskyldelig, skal 
det ikke ilegges tilleggsskatt. 

Loven gir ikke nærmere  
beskrivelse av tilfeller som kan  
være unnskyldelige. Praksis etter  
ligningsloven viser at dette kan  
være sykdom, ulykke, tekniske  
misforståelser og lignende. 

Unntak 
I skatteforvaltningsloven er det  
også en bestemmelse om unntak  
fra tilleggsskatt. 

For eksempel skal ikke tilleggsskatt 
fastsettes av riktige og fullstendige 
opplysninger som er forhåndsutfylt i 
skattemeldingen eller ved åpenbare 
skrive- og regnefeil. 

Skjerpet tilleggsskatt 
Skjerpet tilleggsskatt ilegges i tillegg 
til ordinær tilleggsskatt ved grove 
overtredelser av opplysningsplikten, 
dersom det foreligger grov uaktsom-
het eller forsett. 

Satser for tilleggsskatt 
Ordinær tilleggsskatt ilegges med 
20 prosent av den skattemessige 
fordelen. Normalsatsen for skjerpet 
tilleggsskatt er 20 prosent, slik at den 
samlede reaksjonen blir 40 prosent. 

I særlig grove tilfeller kan det ilegges 

Tilleggsavgift bortfaller 
Reglene om tilleggsavgift bortfaller,  
og tilleggsskatt vil også gjelde for 
merverdiavgift. 

Når skal tilleggsskatt ilegges? 
Tilleggsskatt skal ilegges når skatte- 
pliktige eller trekkpliktige ikke  
leverer opplysninger, eller gir uriktige 

Når skatteforvaltningsloven  
trer i kraft 1. januar 2017, blir 
reglene om tilleggsskatt felles 
for alle skattearter.  

Regler om 
tilleggsskatt 
gjelder for alle 
skattearter

40 prosent skjerpet tilleggsskatt. 
Den høyeste samlede reaksjonen kan 
altså bli 60 prosent tilleggsskatt.  

Forholdet mellom tvangsmulkt  
og tilleggsskatt 
Etter skatteforvaltningsloven kan det 
ilegges en daglig løpende tvangsmulkt 
når pliktige opplysninger ikke er gitt  
innen de gitte fristene. Formålet med 
å ilegge tvangsmulkt er å få  
skattepliktige eller trekkpliktige til å 
levere. 

Dersom opplysningene likevel ikke 
gis, skal det ilegges tilleggsskatt  
for unnlatt levering når vilkårene  
er oppfylt, selv om tvangsmulkt er  
ilagt for samme forhold. Den ilagte 
tvangsmulkten trekkes fra i  
beregningen av tilleggsskatten  
for samme forhold. 

Utsatt iverksetting 
I utgangspunktet skal skattekrav og 
ilagte reaksjoner betales ved forfall. 

Skatteforvaltningsloven gir skatte- 
pliktige rett til utsatt iverksetting av 
tilleggsskatt (og overtredelsesgebyr) 
når skattepliktige klager. Den  
skattpliktige trenger ikke be om dette. 

Søksmål og utsatt iverksetting 
Dersom den skattepliktige ønsker å 
gå til søksmål for å få vedtaket prøvd 
i en domstol, skal skattepliktige etter 
anmodning få utsatt iverksetting. 

Utsatt iverksetting innebærer at  
den skattepliktige ikke trenger å 
betale tilleggsskatten (eventuelt  
overtredelsesgebyret) før klagen er  
avgjort eller det foreligger endelig 
rettsavgjørelse.
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på egnet resultatkonto med særskilt 
mva-kode. 

Nytt i mva-meldingen
I mva-meldingen skiller vi mellom 
innland og utland. Derfor er poster i 
omsetningsoppgaven splittet på  
flere poster i mva-meldingen. 

Mva-meldingen har nye  
poster for innførselsmerverdiavgift 
(post 9-11). Her føres utgående 
innførselsmerverdiavgift fordelt på 
mva-satsene 25 prosent, 15 prosent 
og 0 prosent. Tilhørende fradrag 
føres på post 17 og 18.

Ønsker du å se sammenhengen  
mellom gamle og nye poster, klikk  
på linken her:
skatteetaten.no/globalassets/pdfer  

Samme terminer og frister
Mva-meldingen kan som i dag  
sendes fra regnskapssystemet, eller 
registreres manuelt i Altinn. Alle  
virksomheter beholder samme  
terminer og frister som de har i dag.
 
Nye regler for tvangsmulkt  
og mva
Merk at det er kommet nye regler 
for tvangsmulkt som også gjelder for 
mva-meldingen ved for sen levering. 
Se informasjon om ny skatte- 
forvaltningslov, som vi blant annet 
skrev om i Skatteinfo nr. 7 i år.

Mer informasjon?
Følg med på 
skatteetaten.no/mva-melding 
Der legges det ut oppdatert  
informasjon.

Her er en kort oppsummering av  
de viktigste endringene for mva- 
registrerte virksomheter. 

Nytt om merverdiavgift på kjøp  
fra utlandet
Merverdiavgiften blir ikke lenger  
fakturert fra speditør eller Tolletaten. 
Du må selv beregne merverdiavgiften 
og rapportere den i mva-meldingen. 
Dette gjelder selv om du bare handler  
inn fra utlandet en sjelden gang.

Nytt i regnskapet
Mva-grunnlaget for merverdiavgift  
på import skal fra 1. januar føres i  
regnskapet. 

Når man handler fra utlandet, må 
mva-grunnlaget regnes ut fra toll-
deklarasjonen. Utregningen og  
tolldeklarasjonen er påkrevd  
dokumentasjon. 

Mva-grunnlaget er ikke en regnskaps-
messig kostnad, men regelverket 
krever at beløpene skal spesifiseres 
per mva-sats i regnskapet. 

Grunnlaget kan for eksempel regi- 
streres på egen konto med motkonto. 
Det kan også føres til debet og kredit 

Mva-meldingen og nye regler 
for innførselsmerverdiavgift 
fører til vesentlige endringer.

Husk nye 
mva-regler fra 
1. januar 2017

Uregistrerte  
virksomheter 

 

 

  
 
 

For virksomheter som ikke  
er mva-registrert, eller privat- 
personer, blir det ikke noen 
endringer. 

Du skal som før betale til 
Tolletaten når du tar varen  
inn i landet, eller til den som 
har tatt inn varen på vegne  
av deg. 

 

 

  
 
 

Foto: iStockphoto

4

http://www.skatteetaten.no/globalassets/pdfer/merverdiavgift/speil-mellom-omsetningsoppgaven-og-mva-meldingen-post-for-post.pdf
http://www.skatteetaten.no/globalassets/pdfer/merverdiavgift/speil-mellom-omsetningsoppgaven-og-mva-meldingen-post-for-post.pdf
http://www.skatteetaten.no/mva-melding


må firmaet beregne merverdi- 
avgift av verdien av innehavers/
de ansattes arbeid med dette. 
Firmaet må derfor også ha et 
system som dokumenterer antall 
arbeidstimer som medgår. 

• Har firmaet også egen hånd- 
verker, for eksempel snekker,  
skal det i tillegg beregnes mer- 
verdiavgift av snekkerarbeidet  
og snekkermaterialene som  
benyttes i oppussingen. Bruker 
firmaet innleide snekkere skal  
det også beregnes merverdiavgift 
av deres arbeid.

• Innkjøpte varer og tjenester til 
bygget av en type firmaet ikke 
omsetter til andre (f.eks. snek-
kers kjøp av rørleggertjenester) 
skal det ikke beregnes merverdi- 

Virksomheter kan derfor bli pålagt å 
betale store avgiftsbeløp også etter  
at prosjektene er solgt.  

Egeninnsatsen skal avgiftsbelegges
Entreprenører som driver med opp-
føring, oppussing eller modernisering 
av bygg på egen eiendom, hvor  
byggene er ment for salg eller utleie, 
har plikt til å beregne merverdiavgift. 
Det er egeninnsatsen ved slike arbei-
der som det skal beregnes merverdiav-
gift av. Selve salget/utleien av den faste 
eiendommen er uten merverdiavgift. 
  
Eksempel:
• Hvis et firma driver med prosjekt- 

ledelse og byggeadministrasjon i 
forbindelse med oppussing av egne 
leiligheter som skal selges/leies ut, 

Mange aktører innenfor eiendomsutvikling og bygge- og  
anleggsbransjen er ukjent med reglene om merverdiavgiftsplikt 
ved oppføring av bygg for egen regning. 

Oppføring av bygg for egen regning 
– hvilke varer og tjenester omfattes 
av avgiftsplikten?

avgift av. Det er heller ikke fra- 
dragsrett for inngående mer- 
verdiavgift ved anskaffelsen,  
fordi varene og tjenestene ikke er 
til bruk i avgiftspliktig virksomhet.

Uttaksmerverdiavgift
Merverdiavgiften som skal beregnes 
kalles gjerne uttaksmerverdiavgift, 
fordi avgiften beregnes av varer og 
tjenester som tas ut fra den registre-
ringspliktige virksomheten til virksom-
het utenfor merverdiavgiftsloven. Det 
vil si virksomhet med salg/utleie av 
fast eiendom.   

Grunnlaget som uttaksmerverdi- 
avgift skal beregnes av, er den  
omsetningsverdien firmaet normalt  
fakturerer varene/tjenestene til andre. 
Merverdiavgiften skal beregnes  
samtidig med uttaket.

Hvis et firma ikke har avgiftspliktig 
omsetning til andre, men kun  
driver med for eksempel oppussing  
av leiligheter for salg/utleie, skal  
firmaet kun beregne merverdiavgift  
av de varene og tjenestene de selv  
tar i bruk i dette arbeidet. 

Firmaet er da pliktig til å registrere seg 
i Merverdiavgiftsregisteret, selv om 
det ikke har avgiftspliktig omsetning  
til andre.  

Firmaet har fradragsrett for inngående 
merverdiavgift på alle anskaffelser 
som brukes i det avgiftspliktige  
arbeidet. 

Mer informasjon?
Du kan lese mer i Merverdiavgifts-
håndboken: § 3-26 Oppføring av bygg 
eller anlegg for egen regi og §§ 3-21 
og 3-22 – uttak av varer og tjenester.
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http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/merverdiavgiftshandboken/kapitler/3/%3Fexp%3D181012
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/merverdiavgiftshandboken/kapitler/3/%3Fexp%3D181012

