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Ønsker du  
å abonnere?
Skatteinfo publiseres  
av Skatteetaten. 

Har du innspill, eller ønsker du 
å få nyhetsbrevet tilsendt på 
e-post, kontakt oss på
skatteinfo@skatteetaten.no 
Husk å oppgi hvor i landet du 
holder til. 

For mer informasjon, sjekk
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo

Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 8 – desember 2019

Skatteinfo
Innsending av regnskaps- eller  
kasseinformasjon – SAF-T
SAF-T Regnskap (Financial) er et standardformat for utveksling av 
regnskapsdata. 

SAF-T, eller Standard Audit File-
Tax, er utviklet i fellesskap av 
bransjeorganisasjoner, system-
leverandører og Skatteetaten. 

Finansdepartementet har endret 
bokføringsforskriften til at bok-
føringspliktige som har regnskapet 
tilgjengelig elektronisk, skal kunne 
utlevere regnskapsdata i et gitt 

standardformat. Endringen gjelder 
fra 1. januar 2020. 

Når skal SAF-T-filer leveres
• SAF-T-filer skal leveres kun i 

forbindelse med kontroll.  
Kontrolløren vil gi beskjed om 
hvilken periode SAF-T-filene skal 
omfatte. Blir filen for stor, kan 
den deles opp i flere filer.

Hvordan leveres SAF-T-filene
• Gå inn på Altinn.no og søk opp 

skjema  
RF-1363 SAF-T Regnskap eller 
RF-1379 SAF-T Kasse.

• Du får opp en hjelpetekst med 
ekstra forklaring om hvordan du 
skal sende inn.

• Klikk på Start tjeneste for å bli 
ledet via innlogging til inn- 
sendingen.

• Referansenummeret som skal 
oppgis ved innsending er det 
som står i varselet om kontroll.

Virksomheter med mindre enn  
5 millioner kroner i omsetning, 
eller færre enn 600 bilag i året, 
er unntatt fra kravet. Men dersom 
disse virksomhetene likevel har 
bokførte opplysninger elektronisk 
tilgjengelig, blir de omfattet av 
kravet. 
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Kildeskatt på lønn og dekning av pendlerutgifter
Er du arbeidsgiver for  
utenlandske arbeidstakere som 
har skattekort med kildeskatt  
på lønn?
 
Reglene om trekkfritak på dekning 
av pendlerutgifter gjelder ikke for 
disse arbeidstakerne. Personer 
som arbeider midlertidig i Norge, 
eller personer som blir skatte- 
messig bosatt det første året 
de jobber her, kan betale skatt 
til Norge etter ordningen for 
kildeskatt på lønn. Denne  
ordningen var ny 1. januar 2019. 

Arbeidsgivers dekning av  
pendleres merkostnader til kost og 
losji ved opphold utenfor hjemmet,  
og dekning av besøksreiser, er 
skattepliktig med bruttobeløp 
for arbeidstakere som er med i 
kildeskatteordningen. Alle pendler- 
godtgjørelser som dekkes av 
arbeidsgiver, skal inngå i inntekts-
grunnlaget som arbeidsgiver skal 
beregne kildeskatt av. Det inne- 
bærer at alle pendlergodt- 
gjørelser til ansatte i kildeskatte-
ordningen skal rapporteres med 

trekkpliktige inntektsbeskrivelser.
 
Hvordan rapportere 
I faktaboksen under ser du noen 
av inntektsbeskrivelsene du kan 
benytte for å rapportere. 

Du kan lese mer om disse og 
andre ytelser i veiledningen til 
a-meldingen. 

Hvordan kan du se om arbeids- 
takeren har et skattekort med 
kildeskatt på lønn? 
Skattekortet til arbeidstakeren er 
merket med tilleggsopplysningen  
KildeskattPaaLoenn. Når du 
henter et skattekort på en person 
som er med i kildeskatteord- 
ningen, vil du også motta en egen 
informasjon i Altinn om dette.

Mer informasjon 
For arbeidsgiver:  
Kildeskatt på lønn for dine  
utenlandske arbeidstakere

For arbeidstaker:  
Kildeskatt på lønn for  
utenlandsk arbeidstaker

NB! Husk at du skal trekke 
full skatt ved utbetaling av 
feriepenger eller lønn før jul, 
for ansatte med skattekort for 
kildeskatt på lønn.

• Besøksreiser - trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse for besøksreiser 
til hjemmet for utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge 

• Besøksreiser - trekkpliktig bilgodtgjørelse for besøksreiser til 
hjemmet for utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge 

• Kost og losji 
• Kostgodtgjørelse - trekkpliktig godtgjørelse til kost til  

utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge 
• Kostgodtgjørelse - trekkpliktig godtgjørelse til kost på reise 
• Losji (fritt losji) 
• Losji - trekkpliktig godtgjørelse til losji til utenlandsk  

arbeidstaker med opphold i Norge 
• Reise - trekkpliktig annen godtgjørelse på reise 
• Bolig 
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https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/utenlandsk/utenlandsk-aksjeselskap/arbeidsgiver/kildeskatt-pa-lonn2/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/utenlandsk/utenlandsk-aksjeselskap/arbeidsgiver/kildeskatt-pa-lonn2/
https://www.skatteetaten.no/person/utenlandsk/skal-du-arbeide-i-norge/skattekort/kildeskatt-pa-lonn/
https://www.skatteetaten.no/person/utenlandsk/skal-du-arbeide-i-norge/skattekort/kildeskatt-pa-lonn/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkpliktig-utgiftsgodtgjorelse-besoksreise-til-hjemmet-for-utenlandsk-arbeidstaker-med-opphold-i-norge/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkpliktig-bilgodtgjorelse-besoksreise-til-hjemmet-for-utlending-med-opphold-i-norge/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/kost-og-losji/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkpliktig-godtgjorelse-til-kost-til-utenlandsk-arbeidstaker-med-opphold-i-norge/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkpliktig-godtgjorelse-til-kost-til-utenlandsk-arbeidstaker-med-opphold-i-norge/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkpliktig-godtgjorelse-til-kost-pa-reiser/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/kost-og-losji/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkpliktig-godtgjorelser-til-losji-til-utenlandsk-arbeidstaker-med-opphold-i-norge/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkpliktig-godtgjorelser-til-losji-til-utenlandsk-arbeidstaker-med-opphold-i-norge/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkpliktig-annen-godtgjorelse-pa-tjenestereise/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/bolig/
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Indre selskap – levering av selskapsmelding

Siden indre selskap ikke har 
organisasjonsnummer, må de 
be Skatteetaten om å få tildelt 
et internt ID-nummer til bruk for 
innsendelse via Altinn. Mer  
informasjon om dette på  
skatteetaten.no, nederst på siden 
om Selskapsmelding.

I næringsoppgaven for det indre 
selskapet skal hele virksomheten 
som omfattes av dette rapport-
eres. Selskapet leverer deltaker- 
melding RF-1233 for samtlige 
deltakere, både stille deltakere 
og hovedmenn. Selskapet sender 
også kopi av disse meldingene til 
deltakerne, som bruker dem ved 
utfylling av egen deltakermelding, 
RF-1221.

Hovedmann
Alle poster vedrørende det indre 
selskapets virksomhet, det vil si 
inntekter, kostnader, eiendeler og 
gjeld knyttet til det indre sel- 
skapet, skal også tas med fullt ut 

i resultatregnskapet og balansen i 
næringsoppgaven til hoved- 
mannen. Regnskapsføringen hos 
hovedmannen skal dermed  
reflektere hele aktiviteten i det 
indre selskapet.

De stille deltakernes andel av 
regnskapsmessig overskudd i det 
indre selskapet, må trekkes ut av 
hovedmannens resultat. Dette kan 
enten gjøres i resultatregnskapet i 
næringsoppgave 2, RF-1167, eller 
det kan gjøres på side 4 i nærings- 
oppgave 2. Beløpet bør spesifi- 
seres i et eget vedlegg.

På samme måte som for deltakere 
i øvrige selskap med deltakerfast-
setting, er det hovedmannens  
andel av det indre selskapets 
skattemessige resultat som skal 
tas med ved fastsettelse av hoved-
mannens skattepliktige inntekt. 

• På side 4 i næringsoppgave 2  
må derfor hovedmannens andel  

av det indre selskapets 
regnskapsmessige resultat  
tilbakeføres,  
post 0835 – overskudd, eller 
post 0635 – underskudd.

• Videre føres hovedmannens  
andel av det indre selskapets 
skattemessige resultat i  
næringsoppgave 2,  
post 0655 – overskudd, eller 
post 0855 – underskudd.  
Skattemessig resultat hentes fra 
hovedmannens deltakermelding 
RF-1221 post 1140, som hoved-
mannen leverer sammen med 
sin skattemelding.

Utdelinger fra det indre selskapet 
til upersonlige deltakere, også  
hovedmannen hvis han er  
upersonlig, inntektsføres med  
3 prosent i næringsoppgave 2, 
post 0653. 
Grunnlaget fremgår av deltaker-
meldingen post 216.

I likhet med andre selskap med deltakerfastsetting, skal indre selskap levere selskapsmelding  
RF-1215 og tilhørende skjemaer til Skatteetaten. 
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https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/skattemelding-naringsdrivende/sdf/
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Fjerning av 350-kronersgrensen
Regjeringen har foreslått å  
avvikle fritakene for merverdi- 
avgift og særavgifter for  
varesendinger av mindre  
verdi fra utlandet, den såkalte 
350-kronersgrensen. 

Hensikten med endringene er å 
bidra til bedre konkurransevilkår 
for norske butikker gjennom å 
fjerne dagens avgiftsfordeler ved å 
sende slike varer fra utlandet. 

Det foreslås en forenklet ordning 
som trer i kraft 1. april 2020 – VAT 
On E-Commerce (VOEC) –  hvor 
utenlandsk selger eller e-handels- 
plattform beregner og krever inn 
merverdiavgift ved salg av varer 
med lav verdi til norsk forbruker. 

Næringsmidler omfattes ikke av 
den forenklede ordningen, og 
avgiftsfritakene på disse oppheves 
fra 1. januar 2020.

Næringsmidler ilegges merverdi- 
avgift med redusert sats –  
15 prosent – og en del nærings- 
midler ilegges også særavgifter. 
Dette kompliserer avgifts- 

behandlingen og vil ikke la seg 
håndtere i den nye ordningen. Ved 
netthandel av slike varer vil det bli 
fastsatt særavgifter og merverdi-
avgift, og eventuell toll fra første 
krone ved innførsel.

Du kan finne mer informasjon om 
opphør av 350-kronersgrensen på 
skatteetaten.no når statsbudjettet 
for 2020 er vedtatt.
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Takk for alle gode innspill vi har fått fra dere.  
Fortsett gjerne å sende inn forslag til hva dere  
ønsker å lese.

Da skal redaksjonen - og forhåpentligvis dere også 
- ha litt velfortjent fri. Vi håper dere har hatt nytte av 
det vi har presentert. 

Vi ønsker dere alle en riktig god jul!

Årets siste nummer av Skatteinfo
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Eksempler:
Fra 1. april 2020 (planlagt dato)
De som i dag bestiller for  
eksempel klær, tekstiler, gadgets, 
sminke eller husholdnings- 
materialer, og som det ikke er 
noen ekstra avgifter på, vil måtte 
betale merverdiavgift.

Fra 1. januar 2020  
De som bestiller for eksempel 
godteri, brus, helsekost,  
proteinpulver, krydder og te vil 
måtte betale merverdiavgift, toll 
og eventuelle særavgifter.

Slik kan du få tilgang til  
skattemeldinga og  
skatteoppgjeret for klienten

Dette kan ordnast ved å få  
klienten til å delegera retten til 
å levera skattemeldinga eller 
sjå skatteoppgjeret i Altinn.  
Oppskrifta på korleis dei gjer det 
finn du her. 

Då treng du ikkje å kontakta 
skattekontoret for å få utskrift av 
skattemeldinga eller skatteopp- 
gjeret. 

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/delegere/

