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En ny og enklere søknadsprosess 
for å bli mva-registrert

Ønsker du å abonnere?
 
Hvis du ønsker du å få  
nyhetsbrevet tilsendt på e-post, 
eller du har innspill til tema du 
ønsker vi skal skrive mer om, 
kan du kontakte oss på
skatteinfo@skatteetaten.no

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

I begynnelsen av september vil prosjektet for mva-modernisering i  
Skatteetaten lansere sin første versjon av ny løsning for å registre-
re seg som mva-pliktig. Deretter vil prosjektet jobbe stegvis mot en 
komplett registreringstjeneste i årsskiftet 20/21.

det enklere å søke riktig. Den 
første versjonen av den nye regis-
treringsløsningen vil favne om de 
fleste type virksomheter. Her kan 
søkere registrere virksomheten 
i merverdiavgiftsregisteret i den 
nye løsningen, som også erstatter 
Samordnet registermelding Del 2. 

Majoriteten av søknadene om 
mva-registrering blir behandlet 
automatisk i den nye løsningen, 
og søker vil få svar samme dag i 
Altinn. 

Fullverdig registreringsløsning 
årsskiftet 20/21
Fra september og frem mot  
vinteren vil tjenesten utvides slik at 
det er mulig for søker å endre,  
oppheve, slette og registrere 
konkurs og dødsbo. 

Den fullverdige tjenesten forventes 
å dekke alle forhold ved årsskiftet 
20/21. 

Har du spørsmål kan du ta kontakt 
med prosjektet på  
MVA-modernisering@skatteetaten.no

høsten 2019 og er planlagt ferdig-
stilt i løpet av 2023.

Ny registreringsløsning for 
søkere 
I den nye, forenklede digitale 
løsningen vil Skatteetaten gjøre 

Moderniseringsprosjektet har blant 
annet som mål å øke etterlevelse 
av skatte- og avgiftsreglene og 
sikre mer effektive løsninger og 
arbeidsprosesser for næringslivet 
og Skatteetaten. Moderniserings- 
arbeidet for mva-området startet 

mailto:skatteinfo%40skatteetaten.no?subject=
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/skatteinfo/
mailto:MVA-modernisering%40skatteetaten.no?subject=
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oppgaver, er at det ikke er 
samsvar mellom hvem som er 
aksjonærer per 31.12.2018 i 
oppgaven for inntektsåret 2018, 
og 01.01.2019 i oppgaven for 
inntektsåret 2019. Dette kan løses 
ved å enten sende inn en korrigert 
oppgave for inntektsåret 2018, 
som viser de transaksjonene som 
gir endring i antall aksjer og hvem 
som er aksjonær, eller ved å kor-
rigere oppgaven for inntektsåret 
2019 for hvem som er aksjonær 
og antall aksjer per 01.01. 

Dersom uoverensstemmelsen 
ligger flere år tilbake i tid, even-
tuelt også tidligere år enn 2017, 
kan det sendes inn en ny korrigert 
oppgave for alle år. For tidligere år 
enn 2017 må imidlertid aksjonær-
registergruppene kontaktes slik at 
oppgaven kan bli satt aktiv.  
I praksis innebærer dette at  
selskapet i tillegg til ny oppgave 
for alle år, også må sende en hen-
vendelse til oss via RF-1306 Kon-
taktskjema - Skatteetaten - bedrift, 
med forklarende opplysninger.

Ukjent identitet
Når selskapene får identifisert 

aksjonærer med fødselsnummer 
og organisasjonsnummer (ukjent 
identitet i dag), kan de sende inn 
ny oppgave for alle år. For tidligere 
år enn 2017 må selskapet sende 
en henvendelse via RF-1306 Kon-
taktskjema - Skatteetaten - bedrift, 
slik at vi kan få satt tidligere års 
oppgaver som aktive.

Feil aksjeklasse
Dersom aksjeklasse er blitt sendt 
inn med feil, så kan selskapet ikke 
selv rette disse opplysningene. 
Feil i aksjeklasse (ordinære aksjer/
A-aksjer/B-aksjer) må bli manuelt 
rettet opp av oss i Aksjonær- 
registeret. Vi er imidlertid også her 
avhengig av å bli kontaktet og få 
vite hva som er riktig, før vi kan 
rette opp i Aksjonærregisteret.

Aksjonærregisteroppgaven  
RF-1086 for inntektsåret 2020
Til orientering åpnet Aksjonær- 
registeret for mottak av opp-
gaver for inneværende år den 
04.03.2020. 

Den preutfylte oppgaven blir til- 
gjengelig i desember 2020, og er 
utarbeidet fra tidligere innsendte 
oppgaver fra selskapet, uavhengig 
av om de har blitt godkjent eller 
ikke. Dersom du ønsker å sende 
inn nå, må du selv fylle ut en full- 
stendig aksjonærregisteroppgave  
RF-1086.  

Dagens tips er derfor at arbeidet 
med for eksempel opprydding 
i aksjeeierbok, søking etter ny 
eier etter avdøde eller annet, kan 
gjøres nå i forkant utover  
sensommer og høst.

Eksempler på utfylling av  
aksjonærregisteroppgaven
Eksempelsamlingen på skattee-
taten.no inneholder nå 29 ulike 
oppdaterte praktiske tilfeller. Vi 
anbefaler dem på det varmeste.

Da produksjonen av aksjonærenes 
aksjeoppgaver startet i februar 
2020, hadde Skatteetaten fått inn 
til sammen 334 320 godkjente 
aksjonærregisteroppgaver  
RF-1086 fra aksjeselskapene. 
Dette tilsvarer en andel på 96,02 
prosent av de leveringspliktige  
selskapene. Dermed ble det  
produsert totalt 874 254 aksje- 
oppgaver RF-1088. 

Mange aksjonærer har fått tilsendt 
skattemeldingen med korrekte, 
forhåndsutfylte aksjerelaterte 
beløp. Denne gangen vil vi imidler-
tid sette fokus på de aksjonærene 
som har fått ekstraarbeid med 
skattemeldingen, fordi aksje-
selskapet ikke har fått godkjent 
aksjonærregisteroppgaven.  
Årsaken kan for eksempel være 
at selskapet ikke har sendt inn 
innen fristen, eller at tilbakemeldte 
feil fra Aksjonærregisteret ikke er 
rettet opp.

Feil – hva kan gjøres?
Manglende samsvar mellom  
aksjonærer ved årsskiftet
En gjenganger knyttet til tilbake-
meldte feil og ikke godkjente  

Stort og smått fra  
Aksjonærregisteret
Hvordan gikk det med aksjonærregisteroppgave RF-1086 for 
inntektsåret 2019? 

https://www.skatteetaten.no/skjema/rf-1306-kontaktskjema-skatteetaten-bedrift/
https://www.skatteetaten.no/skjema/rf-1306-kontaktskjema-skatteetaten-bedrift/
https://www.skatteetaten.no/skjema/rf-1306-kontaktskjema-skatteetaten-bedrift/
https://www.skatteetaten.no/skjema/rf-1306-kontaktskjema-skatteetaten-bedrift/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/aksjonarregisteroppgaven/eksempler-pa-utfylling-av-aksjonarregisteroppgaven/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/aksjonarregisteroppgaven/eksempler-pa-utfylling-av-aksjonarregisteroppgaven/
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Det kan være mulig å få fradrag 
for arbeidstøy hvis dette er: 
• lite egnet til privat bruk
• uniformer
• verne- og vareklær
• spesielle klær i enkelte yrker 
 

Lite egnet til privat bruk  
Det vil si at klærne - objektivt sett 
- neppe er noe du kan tenke deg å 
bruke i privatlivet. 

Hvis du for eksempel kjøper en fin 
drakt/dress til møter med kunder, 
vil du ikke kunne få fradrag for 
denne, om den også kan brukes 
privat. At du velger å ikke bruke 
klærne privat, har ingen betydning. 

Hva med reklame på klærne? En 
liten, diskret logo på jakken gjør 
ikke nødvendigvis plagget uegnet 
til privat bruk. Hvis derimot  
reklamen er stor og iøynefallende  
og ikke lar seg fjerne, vil dette 
trekke i retning av at klærne ikke 
passer til privat bruk.  

Uniformer  
Her snakker vi om like og lett  
gjenkjennelige klær som blir brukt 
av mange, klær som blir pålagt 
brukt, og tilsvarende. Dette er det 
fradragsrett for.

Verne- og vareklær  
Synlighetstøy, vernebukse/-sko 
etc. ansees som lite egnet til privat 
bruk og er dermed fradrags- 
berettiget. At næringsdrivende 
bruker disse når de rydder i  
hagen, er uvesentlig. 

Spesielle klær i enkelte yrker  
Må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 
Er disse objektivt sett egnet til 
privat bruk?  

Arbeidstøy for enkeltpersonforetak 
– fradrag eller ikke

Du kan lese mer om  
skattefrie naturalytelser her:  
FSFIN § 5-15-5,  
blant annet enkelte klær. 
 
Også skattefrie gaver etter 
FSFIN § 5-15-1  
kan være klær.

Klær må vi alle ha. Utgifter til klær er derfor en privatutgift som det ikke gis fradrag for.  
Men, ingen regel uten unntak.

Arbeidsgiver/ansatte
Arbeidsgiver får fradrag for utgifter 
til arbeidstøy de enten gir til de 
ansatte, eller som blir brukt av de 
ansatte. 

Ansatte som får klær som ikke 
er egnet til privat bruk, vil ikke bli 
beskattet for dette. Det å få andre 
typer klær, vil bli ansett som en 
skattepliktig naturalytelse. Dette 
kan likevel være helt eller delvis 
skattefritt som en naturalytelse,  
eller via personalrabatt.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-11-19-1158/KAPITTEL_5-1-5-1#§5-15-5
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-11-19-1158/KAPITTEL_5-1-5-1#§5-15-1
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Status for årskonferansen
Vi er straks i mål med temaene for 
årskonferansen, og skal være fer-
dige med dette før vi går ut i ferie.  
Programmet og temaene vil vi 
presentere i Skatteinfo over  
sommeren.

Som i fjor vil vi åpne opp for 
påmelding fra midten av septem-
ber, og det jobbes med å få landet 
datoer og steder for konferansene 
rundt omkring i landet. 

Skatteoppkreverne
Skatteoppkreverfunksjonen blir 

Årskonferansen 2020
Årskonferansen holdes i november i år, og i tillegg planlegger vi ett felles arrangement  
med skatteoppkreverne.

overført til Skatteetaten fra  
1. november 2020. 

Flere skatteoppkrevere har holdt 
årlige informasjonsdager for  
arbeidsgivere, og tilsvarende  
informasjonsdager vil bli videreført 
i Skatteetaten. 

Det vil komme mer informasjon om 
temaer, steder og datoer for disse 
arrangementene senere.  

Skatteoppkreverne og Skatte- 
etaten planlegger også å ha et  
felles arrangement til høsten.  

Følg med i Skatteinfo for mer 
informasjon om årskonferansen og 
informasjonsdag eller gå inn på  
skatteetaten.no/arskonferanse 

Redaksjonen ønsker våre 
lesere en velfortjent ferie 

Hold dere oppdatert om  
dagens situasjon.

Ha en god sommer!

https://www.skatteetaten.no/om-skatteetaten/kurs-og-konferanser/arskonferanse/
https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/

