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Ny skattemelding i 2021
Skatteetaten er i gang med å utvikle ny løsning for skattemelding.  

Hvem blir berørt?
Rundt 4,4 millioner lønnstakere 
og pensjonister får ny og mer 
brukervennlig digital skatte- 
melding. Omlag 750 000  
virksomheter vil få en forenklet 
prosess ved levering av skatte-
melding.

Erstatter skjemaer med temaer
For næringslivet vil vi blant annet 
erstatte skjemaer med temaer, 
som gjenspeiler standard  
regnskapsoppsett. De skatte-

messige forholdene vil bli flettet 
inn i disse temaene, i sammen-
heng med øvrige skattearter. 

Vi ønsker med dette å skape 
tettere integrasjon med de 
næringsdrivendes prosesser. 

Samarbeid med eksterne 
For å finne en enklere prosess 
for næringslivet, er det viktig at 
vi fortsetter det gode sam- 
arbeidet med eksterne aktører. 
Vi samarbeider også med  

Finansdepartementet, for å  
forenkle regelverket. 

2019–2021
Utvikling av skattemelding for 
næringsdrivende skjer i perioden 
2019 til 2021. Planen er at alle 
skattemeldinger for inntektsåret 
2020 skal leveres i ny løsning. 

Vi planlegger også en pilot for 
næringsdrivende i 2020, for 
inntektsåret 2019.
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Varsel til arbeidsgiver 
Varsling om skattekort- 
endring til arbeidsgiver har  
ikke fungert tilfredsstillende  
ved bare å benytte  
virksomhetenes kontakt- 
informasjon i Altinn.

I skjemaene RF-1211 og  
RF-1307 Skattekort til  
arbeidsgiver gjeninnfører vi  
derfor felt for å kunne skrive  
inn ønsket varslingsadresse.

Noen endringer på skattekortet 
for 2019 

Varsel om skattekortendring  
blir heretter sendt til ønsket   
varslingsadresse (sms og/eller 
e-post), som er oppgitt i skatte- 
kortforespørselen. Varsel blir 
også sendt til Altinn innboks for 
innsender (arbeidsgiver, regn-
skapsfører, rådgiver mm.). 

Dersom det er flere som har 
behov for samme varsel,  
anbefaler vi at det oppgis en 
fellespostkasse.

I forbindelse med skattekortet for 2019, må du være oppmerksom 
på tre momenter: varsel til arbeidsgiver, nye trekkoder og  
kildeskatt på lønn.

Nye trekkoder
Det blir innført tre nye trekkoder  
i forbindelse med neste års  
skattekort. Disse er: 
• uføretrygd fra NAV 
• uføreytelser fra andre  

enn NAV  
• introduksjonsstønad

Kildeskatt på lønn
Det innføres kildeskatt på lønn for 
utenlandske arbeidstakere med 
midlertidig opphold i Norge. 

På skattekortet til arbeids- 
giver vil dette være markert  
med kildeskatt på lønn, hvor  
blant annet følgende gjelder:
• Prosenttrekk med 12  

måneders trekk.
• Prosenten er med eller uten 

trygdeavgift. Arbeidsgiver  
forholder seg til angitt prosent.

• Den skattepliktige får ikke  
skattemelding eller  
skatteoppgjør.

• Skatteetaten utsteder  
ordinært skattekort dersom 
inntektsgrensen overskrides. 
Det blir da ordinær behandling 
med skattemelding og  
skatteoppgjør.

Lønn for utenlandske arbeids-  
takere skal rapporteres i  
a-meldingen.

Mer informasjon om  
kildeskatt på lønn finner  
du på: statsbudsjettet.no
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https://www.statsbudsjettet.no/upload/Revidert_2018/dokumenter/pdf/prop86.pdf


Hva er endret?
Trekket skal nå gjøres  
fra døgndiettsatsen, selv  
om det ikke utbetales full  
døgndiettsats. 

Tidligere ble måltidstrekket  
beregnet etter diettsatsen,  
som gjaldt for reisetidens  
lengde. 

Satser for måltidstrekk
Måltidstrekkene for innenlands- 
reiser er følgende: Frokost 20 

Endring i regler for måltidstrekk på dagsreise

prosent, lunsj 30 prosent og  
middag 50 prosent, beregnet  
av døgndiettsatsen.

Påspanderte måltider  
Når enkeltmåltider er dekket av 
andre enn arbeidstakeren selv, 
eller er inkludert i diettsatsen, 
skal det foretas måltidstrekk i 
kostgodtgjørelsen. 

Eksempel
På dagsreiser innenlands, hvor 
lunsj er inkludert, vil måltids- 

Vi minner om at beregningsmåten for måltidstrekk på dagsreise i Norge ble endret 22. juni i år. 

trekket etter dagens satser utgjøre 
kr 754 x 30 prosent = kr 226. 
Den trekkfrie godtgjørelsen  
blir kr 71 (kr 297 – kr 226).  

Før 22. juni utgjorde den  
trekkfrie godtgjørelsen kr 202  
(kr 289 – kr 87, som er  
30 prosent av kr 289).

Mer informasjon?
Ønsker du å lese mer om dette, 
klikk deg inn på linken:  
lovdata.no/2018/kapittel 9-2

 

Foto: gettyimages

3

https://lovdata.no/dokument/SPH/sph-2018/KAPITTEL_9-2#KAPITTEL_9-2


Skatteinsentiv- 
transaksjoner  
skal rapporteres i  
aksjonærregister- 
oppgaven

Innberetning av innskudd 
Vi ser at det er noen utfordringer 
med innberetningen av innskudd  
i aksjonærregisteroppgaven  
RF-1086 for oppstarts- 
selskapene. Det samme gjelder 
riktig føring i skattemeldingen.

Oppstartsselskapet må  
innberette innskuddet som en 
investering etter skatteinsentiv- 
ordningen i aksjonærregister- 
oppgaven. Slik innberetning er et 
krav for at aksjonær skal kunne 
få fradrag. Dette gjelder selv om 
innberetningen blir gjort etter 
fristen.

Investering via holdingselskap
Der investering foretas via et  
holdingselskap, må det gis  
opplysninger om skatteinsentiv-  
transaksjonen i aksjonær- 
registeroppgavens post 23. 
Innberetningen må skje innen 
fristen 31. januar, for at opplys-
ningene skal bli forhåndsutfylt  
i den personlige aksjonærens  
skattemelding.

Inntektsfradrag i  
skattemeldingen 
Det er viktig å merke seg at  
det etter skatteinsentivordningen 
gis inntektsfradrag i skatte- 
meldingen. Det gis ikke fradrag 
direkte i skatten. 

Personlige aksjonærer som  
har rett til inntektsfradrag uten  
at dette er forhåndsutfylt i  
skattemeldingen, skal føre  
fradraget i post 3.3.14 i  
skattemeldigen. Posten blir 

Det er viktig at oppstarts- 
selskaper innberetter skatte- 
insentivtransaksjoner korrekt 
og i tide i aksjonærregister-
oppgaven. Dette er eneste 
mulighet for at inntektsfradrag 
kommer forhåndsutfylt i den 
personlige aksjonærens  
skattemelding.

åpen, slik at aksjonæren selv kan 
endre eller fylle inn manglende 
opplysninger fra inntektsåret 2018. 

Skattemessig virknings- 
tidspunkt
Skattemessig virkningstidspunkt 
for aksjekapitalforhøyelse er  
registreringstidspunktet i Foretaks-
registeret, ifølge aksjeloven  
§ 10-10. Dette gjelder selv om  
aksjekapitalforhøyelse eksempel-
vis vedtas på generalforsamling i 
2018, men registrering i Foretaks-
registeret først skjer i 2019. 

Oppstartsselskap må merke seg 
dette for å kunne fylle ut aksjonær-
registeroppgaven korrekt.

Emisjoner over fradragsgrensen
Emisjoner på mer enn maksimalt 
beløp på 1 500 000 kroner, etter 
skatteinsentivordningen, må  
fordeles i aksjonærregister- 
oppgaven henholdsvis i og  
utenfor skatteinsentivordningen. 

Foto: gettyimages

Den 1. juli 2017 kom en 
ordning med at personlige 
skattytere kan få fradrag i 
alminnelig inntekt med  
inntil 500 000 kroner årlig,  
for aksjeinnskudd i oppstarts- 
selskap. Reglene for denne 
ordningen finner du ved  
å klikke her:  
skatteetaten.no/person/skatt/
skatteinsentivordningen 

Ordning med fradrag 
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https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/om/skatteinsentivordningen/
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/om/skatteinsentivordningen/


Registerinfo er Skatteetatens  
informasjons- og serviceenhet  
for byggenæringen, som gir  
informasjon om aktuelle  
kontraktspartnere. 

Følgende informasjon kan gis:
• om en eventuell kontrakts- 

partner er registrert i  
Enhetsregisteret og Foretaks- 
registeret, samt i Skatteetatens 
Merverdiavgiftsregister 

Bruk Registerinfo for å unngå  
useriøse aktører

• om en bedrifts merverdi- 
avgiftsoppgaver er levert  
de tre siste terminene

• om en bedrifts termin- 
oppgaver for arbeidsgiver- 
avgift er levert de tre siste 
terminene

• om en eventuell kontrakts- 
partner ikke er ajour med 
betaling av skatt, skattetrekk,  
arbeidsgiveravgift og/ 
eller merverdiavgift 

Ved å sjekke bakgrunnsinformasjon til aktuelle kontraktspartnere, 
kan næringslivet og andre bidra i kampen mot useriøse  
aktører. Bruk av Registerinfo er et nyttig hjelpemiddel. 

• om bedriften har hatt  
utenlandske arbeidstakere 
eller oppdrag de siste seks 
måneder 

Fullmakt 
Opplysningene er taushets- 
belagte, og gis dersom  
oppdragstakeren har gitt  
oppdragsgiveren fullmakt til  
å innhente informasjon. 

Nytt og oppdatert fullmaktsskjema 
finner du ved å klikke her:
skatteetaten.no/skjema/
fullmakt-for-opplysninger

Hvor sendes skjema?
Utfylt skjema sendes til  
Registerinfo, Skatt Nord, 
Damsveien 1, 9815 Vadsø. Eller 
skannes og sende på e-post til 
registerinfo@skatteetaten.no

Deretter registrerer vi opplysninger 
i et skjema, som inneholder  
informasjon om skatte- og  
avgiftsforhold. Skjemaet sendes  
til oppdragsgiver, med kopi til  
kontraktspartneren.

Digitalisering
Det arbeides på sikt med en  
digitalisering av Registerinfo.

Mer informasjon?
Om du ønsker mer informasjon, 
gå inn på skatteetaten.no og søk 
på registerinfo. Du kan også ringe 
81 53 53 80 eller sende e-post til: 
registerinfo@skatteetaten.no 
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https://www.skatteetaten.no/skjema/fullmakt-for-opplysninger-om-skatter-og-avgifter-for-byggenaringen/
https://www.skatteetaten.no/skjema/fullmakt-for-opplysninger-om-skatter-og-avgifter-for-byggenaringen/

