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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

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

Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 8 – desember 2021

Skatteinfo

Har du bestemt deg for  
hvordan du skal levere den nye 
mva-meldingen?  
Mva-melding for alminnelig næring 
og primærnæring må leveres i nytt 
format for nye terminer i 2022. 

Skatteetaten anbefaler at du 
leverer mva-meldingen direkte fra 
ditt regnskapssystem, men du kan 

også rapportere inn mva. via våre 
nettsider, etter nyttår. 
Les mer om hva som blir nytt på 
skatteetaten.no/nymva og gjør deg 
klar for det som kommer. 

Lurer du om du vil begynne å 
rapportere inn skatt og mva. fra 
regnskapssystem? Les våre råd på 
skattetaten.no/regnskapssystem.

Er du klar for ny mva-melding? 
1. januar 2022 lanserer Skatteetaten en helt ny mva-melding for  
alminnelig næring og primærnæring.

– Reduksjon av  
avskrivingsgrunnlaget 
 
Visste du at, ved tilbake- 
gående avgiftsoppgjør 
som omfatter inngående 
merverdiavgift på et aktivert 
driftsmiddel, skal post  
104A eller 104B i 
avskrivningsskjema RF-1084 
benyttes for reduksjon av 
avskrivningsgrunnlaget?  

Dette går per i dag ikke frem 
av veiledningen til RF-1084.

Tilbakegående 
avgiftsoppgjør
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Ikke-oppdaterte opplysninger 
kan føre til at pensjonsbransjens 
beregninger gjøres på et feilaktig 
grunnlag. Dette kan innebære at 
sparing blir feil, og at faktura til 
arbeidsgiver blir uriktig. Mer  
informasjon om hvordan opplys- 
ningene skal rapporteres finnes i 
veilederen for a-meldingen.

Tilsyn av OTP
1. juni 2021 tok Skatteetaten over 
tilsynet med OTP fra Finans- 
tilsynet. Tilsynet benytter seg av 
opplysningene arbeidsgiver oppgir 
i a-meldingen til å gjøre utvalg av 
tilsynskandidater. Hvis arbeids- 
giver ikke har rapportert inn opp- 
lysninger om pensjonsinnretning 
i a-meldingen, vil tilsynet kunne 
pålegge arbeidsgiver å opprette en 
avtale. Hvis pålegget ikke er fulgt 
innen en fastsatt frist, kan arbeids-
giver bli ilagt tvangsmulkt. Slik skal 
tilsynet bidra til at flere arbeids- 
givere oppretter avtaler, og at 
ansatte får pensjonssparingen de 
har krav på.

Skatteetaten har i høst sendt ut 
informasjonsbrev til over 25 000 
arbeidsgivere som ikke har oppgitt 

Beregninger fra Statistisk  
sentralbyrå (SSB) viser at  
50 000 – 88 000 arbeidstakere 
trolig ikke mottar pensjons- 
sparingen de har rett på.

Pensjonsbransjen på sin side 
anslår at det skulle vært satt inn 
1-2 milliarder kroner mer per år for 
allerede inngåtte pensjonsavtaler. 
I tillegg er det ansatte som ikke 
har pensjonsavtaler i det hele tatt. 
Disse hullene tettes nå med bedre 
tilsyn og bedret datakvalitet i  
Skatteetaten og NAV.

For få oppgir pensjons- 
innretning i a-meldingen
Fra 01.01.2021 ble private  
arbeidsgivere pliktige å oppgi 
hvilket pensjonsinnretning de har 
avtale med i a-meldingen.  
Erfaringen fra rapporteringsplikten 
ble innført, er at et lavere antall 
arbeidsgivere enn ventet oppgir 
pensjonsinnretning.

Det er viktig at pensjonsinnret-
ning oppgis månedlig, og det er 
organisasjonsnummeret som skal 
oppgis. Merk også at pensjons- 
innretning skal oppgis i tillegg til 
avgiftspliktige tilskudd og premier 
til pensjon. 
For at pensjonssparingen til de 
ansatte skal bli riktig, må arbeids-
givere også følge opp at følgende 
arbeidsforholdsopplysninger er 
oppdaterte:
- ansattes start- og sluttdato
- ansattes still ingsprosent
- permisjoner

hvilken pensjonsinnretning de har 
OTP-avtale med. Fremover vil 
tilsynsrollen forsterkes med  
innføring av nye løsninger for  
maskinell kontroll av manglende 
opplysninger om OTP, som kan 
føre til tvangsmulkt for virksom-
heten.

Nå får arbeidstakere i privat 
næringsliv riktigere pensjon
Pensjonsbransjen kan nå hente 
data oppgitt av arbeidsgiver i 
a-meldingen for ajourhold av OTP. 
Løsningen ble pilotert første halvår 
2021, og erfaringene har vært 
gode. Løsningen er nå under  
innføring i pensjonsbransjen, og  
selskapene vil informere sine 
kunder etter hvert som de tar den  
i bruk. Dette vil innebære en  
forenkling for næringslivet.

Når pensjonsbransjen gjenbruker 
opplysninger fra Skatteetaten til å 
beregne OTP, så sikres arbeids- 
takerne pensjonssparing av den 
samme lønnen som de betaler 
skatt av. Dette vil føre til at flere 
arbeidstakere får pensjonssparing, 
og at flere får riktigere pensjons-
sparing. 

De fleste private arbeidsgivere 
plikter å spare til pensjon for 
sine ansatte tilsvarende minst  
to prosent av den ansattes lønn. 
Dette kalles obligatorisk  
tjenestepensjon – OTP.

OTP – viktig å opprette pensjonssparing
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Lønn eller næringsinntekt?

I tillegg har vi sett på i hvilken 
grad det sendes inn opplysninger 
om utbetalinger til selvstendig 
næringsdrivende, på skjemaet 
RF-1321. Målet med tiltaket var å 
kombinere kontroll, veiledning og 
kunnskapsbygging. Skatteetaten 
ønsker på denne måten å påvirke 
virksomhetene til å handle rett, 
samtidig som vi bygger kunnskap 
som er relevant i arbeidet med å 
bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Resultater fra  
kunnskapskontrollene
• Følgende prosentandel av 

kontrollerte enkeltpersonforetak 
(ENK) per bransje, ble vurdert til 
å ha feilklassifisert nærings- 
inntekt: 12,9 % i bygg/anlegg, 
13,1 % i transport og 25,7 % i 
renhold.

• Andel aksjeselskaper (AS) som 
har feilklassifisert kjøp av  
tjenester fra minst ett enkelt- 
personforetak: 16,9 % i bygg og 
anlegg, 20,5 % i transport og 
25,6 % i renhold.

Kjennetegn på  
feilklassifiserte ENK
ENK i renholdsbransjen har 
høyere sannsynlighet for å være 
feilklassifisert enn ENK som 
tilhører bransjene bygg og anlegg 
eller transport. Analysene viser 
også at ENK som har en inne- 
haver som er 30 år eller yngre,  

har større sjanse for å være feil- 
klassifisert enn ENK som har en 
innehaver som er over 30 år. Det 
er også slik at jo høyere omset-
ning ENK har, jo mer synker sann-
synligheten for feilklassifisering. 

Kontrollene har ikke vist noen 
sammenheng mellom feil- 
klassifisering og om innehaver er 
født i Norge eller ikke. Vi ser  
imidlertid at norske statsborgere 
har lavere sannsynlighet for å 
være feilklassifisert enn personer 
med utenlandsk statsborgerskap.

Hva er konsekvensene av  
feilklassifiseringen  
på lønn/næring?
Feilklassifisering har en rekke 
uheldige konsekvenser, både 
for arbeideren og for samfunnet. 
Det er først og fremst faren for 
utnytting av arbeidstakere, sosial 
dumping, skattejuks og inn- 
krevingsproblemer, som gjør  

feilklassifisering av ENK til et  
problem og en a-krimrisiko.  
Det er ikke organisasjonsformen 
ENK som er problematisk, men de 
som bevisst eller ubevisst feil- 
klassifiseres som ENK.
 
Kunnskapskontrollene er basert på 
en skattemessig vurdering, men 
for å forstå feilklassifisering som et 
a-krimproblem, er det også viktig 
å se sammenhengen mellom de 
arbeidsrettslige og skatterettslige 
spørsmålene. NOU 2021: 9 Den 
norske modellen og fremtidens 
arbeidsliv – Utredning om tilknyt-
ningsformer og virksomhets- 
organisering fra Fougner-utvalget, 
peker også på feilklassifisering 
som en utfordring, og kommer 
med viktige bidrag på den arbeids- 
rettslige siden. Her kan du lese 
Skatteetatens høringssvar til 
Fougner-utvalgets utredning og 
forslag. 

Artikkelen fortsetter

Skatteetaten har gjennomført 
over 1 500 kunnskapskontroller 
for å finne ut hvor vanlig det er 
at lønn blir feilklassifisert som  
næringsinntekt, ved bruk av  
enkeltpersonforetak (ENK)  
i bransjene bygg/anlegg,  
transport og renhold.
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av RF-1321. Over halvparten av 
de kontrollerte utbetalingene fra 
AS til ENK var ikke ført i skjemaet. 

Mer om grensen mellom lønn  
og næringsinntekt
Virksomheter som utbetaler 
penger til et ENK, må ta stilling 
til om utbetalingen er lønn eller 
næringsinntekt. Dersom utbetal- 
ingen er lønnsinntekt, skal det  
sendes a-melding, beregnes og 
betales arbeidsgiveravgift og  
foretas forskuddstrekk. Det  
avgjørende spørsmålet for den 
skattemessige klassifiseringen, er 
om utbetalingen er fordel vunnet 
ved arbeid – i eller utenfor  
tjenesteforhold – eller utbetaling til 
selvstendig næringsdrivende.

For at en aktivitet skal kunne 
godtas som selvstendig nærings-
virksomhet, må den drives for 
egen regning og risiko, ha et visst 
omfang og en viss varighet. Den 
skal over tid være egnet til å gi 
overskudd. 

Et enkeltpersonforetak driver 
sannsynligvis næringsvirksomhet 
dersom det
• eier sine egne driftsmidler
• bestemmer arbeidstiden selv
• har flere kunder over tid
• tar en økonomisk risiko

Flere momenter som trekker i 
retning av selvstendig nærings- 
virksomhet er at ENK-et
• har egne lokaler
• har egne ansatte
• har ikke krav på flere oppdrag  

fra oppdragsgiver
• har rett til å stille på og utføre 

oppdrag med andre enn seg selv 
personlig

• kan selv bestemme hvordan 
oppdraget skal utføres

• får ikke dekket utgiftene utenom 
arbeidsgodtgjørelsen av  
oppdragsgiver

• må akseptere at oppdragsgiver  

Lønn eller næring, fortsetter 

RF-1321 skal fylles ut 
Alle næringsdrivende oppdrags-
givere som har utbetalt penger til 
selvstendig næringsdrivende uten 
fast forretningssted i inntektsåret, 
skal levere opplysninger om dette i 
RF-1321. Opplysningspliktig, altså 
oppdragsgiver, må selv avklare om 
den selvstendig næringsdrivende 
driver fra et fast forretningssted. 
Hvis det er tvil om den selv- 
stendige næringsdrivende har fast 
forretningssted, skal opplys- 
ningene rapporteres. 

Les mer i rettledning for utfylling 
og innlevering av tredjeparts- 
opplysninger om betalinger til 
selvstendig næringsdrivende. 
Disse opplysningene brukes blant 
annet i forbindelse med  
produksjon av skattemeldingen 
for næringsdrivende, til kontroll og 
ved skjønnsfastsetting av de som 
ikke leverer. Det er verdt å merke 
seg at manglende opplysninger fra 
tredjepart, kan medføre tvangs- 
mulkt eller overtredelsesgebyr.

Hva er en kunnskapskontroll? 
Kunnskapskontroll er en  
systematisk gjennomføring av et 
stort antall tilfeldige kontroller med 
samme fokus, og med så lik kon-
trollgjennomføring som mulig.  
Fordi kontrollobjektene velges 
tilfeldig kan slike kontroller også gi 
oss kunnskap om andre  
virksomheter som ligner på de vi 
har kontrollert. 

Hvem ble kontrollert? 
865 AS som har kjøpt tjenester av 
ENK i samme bransje, ble kontrol-
lert. For å finne frem til disse måtte 
det åpnes kontroll i over 1500 
saker. I tillegg ble inntil tre tilfeldige 
ENK som hvert AS hadde kjøpt 
tjenester av kontrollert. Kontrollene 
viser at det er et stort forbedrings- 
potensial når det gjelder utfylling 

kan klage på arbeidsresultatet 
• har avtale om at avregning skjer 

i fast beløp og ikke per tidsenhet

Momentene som er listet opp må 
sees i sammenheng, og indikerer 
at det drives næringsvirksomhet.

Skriftlige avtaler anbefales 
Kunnskapskontrollene viste at kun 
1 av 5 av alle ENK-ene som ble 
kontrollert hadde skriftlig avtale 
med oppdragsgiver. Det kan være 
en fordel å bruke skriftlig avtale 
mellom oppdragsgiver og opp- 
dragstaker for å sikre klarhet i hva 
som er avtalt.  

Oppdragsgivere eller oppdrags- 
takere som har spørsmål om 
riktig klassifisering eller opp- 
gaveplikter kan ta kontakt med 
Skatteetaten for å få veiledning.

Les mer om grensen mellom 
lønn og næring her 
Altinn.no – Arbeidstaker eller 
selvstendig næringsdrivende?
skatteetaten.no – Arbeidstaker 
eller næringsdrivende?
skatteetaten.no – Skatte-ABC 3.2 
Avgrensning mot arbeidsinntekt 
utenfor virksomhet 
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https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/tredjepartsopplysninger/andre-bransjer/betalinger-til-s-n/rettledning/
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https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/er-jeg-naringsdrivende/arbeidstaker-eller-naringsdrivende/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/virksomhet--allment/V-9.009/V-9.011/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/virksomhet--allment/V-9.009/V-9.011/
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KID-nummer og konsekvensen ved feil bruk

Riktig bruk av KID gjør hverdagen 
enklere. Betalinger plasserer seg 
direkte mot krav og trenger i  
utgangspunktet ikke mer opp- 
følging. For avsender er det en 
ekstra jobb, men riktig bruk av KID 
fjerner risikoen for feil plassering 
og identifisering av innbetalinger. 

– Her følger noen eksempler hvor 
feil kid er brukt ved innbetaling.

Utgangspunkt
Hopp og Sprett AS har levert 
a-melding for 5. termin 2021 som 
gir forskuddstrekk på kr 50  
millioner og arbeidsgiveravgift på  
kr 27,5 millioner. Det kvitteres 
ut én KID per kravtype til Hopp 
og Sprett AS via selskapets 
regnskapssystem, i alt to KID. 
Hopp og Sprett AS legger inn 
beløpene til forfall i banken. Som 
vist i bilde over i Oppbyggingen av 
KID-nummer vil det kun være  
forskjell i felt 2 og 5 for KID  
tilhørende disse to kravene.

Eksempel 1
Lønningssjef Ole hos Hopp og 
Sprett AS mener at KID er helt 
like og bruker kun KID for  
forskuddstrekk (kravtype 05) på 
begge betalingsoppdragene og 
betaler det fra driftskonto. 

Totalbeløpet registreres innbetalt, 
men det er kun kravet på  
forskuddstrekket som dekkes opp. 
Arbeidsgiveravgiftskravet blir ikke 
registrert betalt og innkrevings- 
løpet vil automatisk starte etter 
noen dager. Innbetalinger med 
KID for forskuddstrekk går direkte 

inn i fordelingsprosessen til  
kommunene, både som forskudd 
og ved periodisk oppgjør.

Konsekvens
• Hopp og Sprett AS må bruke 

ekstra tid på å ta kontakt med 
Skatteetaten for å få plassert 
gjenstående beløp mot korrekt 
krav. Dersom selskapet benytter 
seg av skattetrekkskonto, vil det 
løpende avsatte skattetrekket for 
5. termin fortsatt stå på konto, 
og det må søkes om å få frigitt 
midlene til driftskonto.

• For Skatteetatens del vil de 
ekstra henvendelsene måtte 
følges opp manuelt, og det 
må korrigeres på den tidligere 
forskuddsfordelingen. Dette kan 
i verste fall føre til at kommuner/
fylkeskommuner må tilbake- 
betale allerede overført beløp.

Eksempel 2
Lønningssjef Ole har fått  
innberettet på riktig termin, men 
med feil inntektsår som ble 2020. 
KID ble generert deretter. Feilen 
blir oppdaget etter at betalingene 
er foretatt for arbeidsgiveravgift og 
forskuddstrekk. Innbetalingen er 
denne gangen betalt åtte dager før 
forfall, da Ole og hans team skal 
på kick-off i en hel uke. 
A-meldinger blir innlest i skatte- 
regnskapssystemet ca. to dager 
før terminforfall. 

Konsekvens
• For Skatteetaten vil  

innbetalingen med feil KID kreve 
en manuell oppfølging. Dette 
betyr at innbetalingene må vur-
deres om de skal tilbakebetales 
til selskapet.

• For Hopp og Sprett AS betyr 
dette at beløpene i utgangs- 
punktet kan bli tilbakebetalt.  
Krav om innbetaling av arbeids-
giveravgift blir varslet ti dager 
etter terminforfall.  
 Forsinkelsesrenter løper fra  
terminforfall og er per i dag  
8 % på forskuddstrekk og  
arbeidsgiveravgift. For selskapet 
vil dette utgjøre kr 10 959 i  
forsinkelsesrenter på forskudds- 
trekk og kr 6 027 for arbeids- 
giveravgift per dag. På sikt vil 
dette utgjøre store summer, og 
for en 14 dagers periode vil  
forsinkelsesrentene ha  
kommet opp i kr 153 425 på  
forskuddstrekket og kr 84 384 på 
arbeidsgiveravgiften.

Som vi ser av eksemplene vil riktig 
bruk av KID medføre at selskap-
ene slipper å motta betalings- 
påminnelser og eventuelle forsink-
elsesrenter, samt at fordelingen til 
kommuner og fylkeskommuner blir 
riktig. Dette vil igjen føre til at alle 
parter slipper unødvendig  
merarbeid. Lag KID som bedrift 
med organisasjonsnummer.

Ved betaling er et KID-nummer 
(kundeidentifikasjonsnummer, 
KID) som regel styrt mot et 
bestemte krav eller et bestemt 
kundeforhold.

Illustrasjonen viser oppbygging av KID-nummer

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/lag-kid-nar-du-er-arbeidsgiver/lag-kid-som-bedrift-med-organisasjonsnummer/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/lag-kid-nar-du-er-arbeidsgiver/lag-kid-som-bedrift-med-organisasjonsnummer/


6

Gjør dere klar for aksjonærregisteroppgaven RF-1086
Alle aksjeselskap er pliktig til å levere aksjonærregisteroppgaven RF-1086 til Skatteetaten.  

Er selskapet avviklet i 2021, skal 
også oppgave leveres. Bolig- 
selskap skal ikke levere aksjonær-
registeroppgave.

Når oppgave leveres elektronisk, 
vil selskapet motta en forhånds- 
utfylt aksjonærregisteroppgave i 
årsoppgjørsystemet eller i Altinn 
forutsatt at oppgaven ble levert for 
2020.

Når blir forhåndsutfylt  
oppgave lagt ut?
Mandag 6. desember vil forhånds- 
utfylt aksjonærregisteroppgave 
ligge klar for innsending for  
inntektsåret 2021. Samme dag vil 
dere motta orienteringsbrev fra 
Skatteetaten om hvordan  
oppgaven skal leveres. Det er  
367 000 selskap som vil få en 
forhåndsutfylt oppgave. 

Pliktig levering
Aksjonærregisteroppgaven skal 
leveres selv om dere ikke har  
endringer på forhåndsutfylt  

oppgave. Frist for å sende  
oppgaven er 31. januar 2022. 
Husk at aksjonærregisteroppgaven  
for 2020 må være levert og godkjent  
før aksjonærregisteroppgaven for 
2021 kan godkjennes.

Tvangsmulkt ved  
manglende innlevering
Dersom aksjonærregisteropp- 
gaven for 2021 ikke leveres, blir 
selskapet ilagt daglig løpende 

Forhåndsutfylt oppgave ligger klar for innsending 6. desember, og skal leveres selv om det ikke 
er endringer fra forrige år. 

Sjekk alltid følgende  
før innsending
• Har det skjedd endringer for  

selskapet siden forrige år? 
• Har det skjedd strukturelle  

hendelser siden forrige år?
• Har dere tydelig dialog mellom 

daglig leder og selskapets  
revisor angående hvem som  
sender inn oppgaven?

tvangsmulkt. Dere vil motta  
varsel og vedtak om ileggelse av 
tvangsmulkt etter få dager.  
Vedtaket vil inneholde informasjon 
om hvilken dag mulkten løper fra. 

Følg også informasjon om  
tvangsmulkt på skatteetaten.no.

Spar unødige kostnader og  
lever aksjonærregisteroppgave 
innen fastsatt frist.

Hva må dere huske på ved levering 
av aksjonærregisteroppgaven for 2021?

Husk at det er den sist innsendte  
oppgaven som legges til grunn.

Ikke alltid lett å rapportere
Får dere melding om feil i  
aksjonærregisteroppgaven etter 
levering, må feilen rettes opp før 
dere kan få bekreftelse om  
godkjent oppgave. 

På skatteetaten.no/utfylling  
finner dere god veiledning i  
hvordan aksjonærregisteropp- 
gaven skal leveres uten feil. Her 
ligger også mange oppdaterte  
eksempler/filmer ved ulike hen-
delser. Mer informasjon her  
Aksjonærregisteroppgaven -  
Skatteetaten  
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https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/frister-gebyrer-og-tilleggsskatt/tvangsmulkt/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/aksjonarregisteroppgaven/eksempler-pa-utfylling-av-aksjonarregisteroppgaven/#stiftelse-og-sletting-av-aksjeselskap
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/aksjonarregisteroppgaven/eksempler-pa-utfylling-av-aksjonarregisteroppgaven/
https://www.skatteetaten.no/skjema/rf-1086-aksjonarregisteroppgaven/
https://www.skatteetaten.no/skjema/rf-1086-aksjonarregisteroppgaven/
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Skatteinsentivordningen  
– aksjeinnskudd i oppstartselskap

Innføring av inntektsfradrag 
for aksjeinnskudd i gründer-/
oppstartsbedrifter, er gjort for å 
øke tilgangen på privat risiko- 
finansiering for selskap i start-
fasen. Inntektsfradrag for personlig 
skattepliktige vil gjøre det mer 
attraktivt å foreta langsiktige  
investeringer. 

Inntektsfradrag forhåndsutfylles  
Det er viktig at det rapporteres  
riktig på aksjonærregisteropp- 
gaven. Hensikten er at investor 
skal få inntektsfradrag preutfylt på 
sin skattemelding. 

Dersom aksjonærregisteropp- 
gaven RF-1086 sendes inn med 
utfylt hendelsestype Stiftelse/
nyemisjon med inntektsfradrag i 
post 9 og 23 innen leveringsfristen 
31.01.2022, blir beløp overført til 
skattepliktiges skattemelding som 
inntektsfradrag.  

Regelverk rundt skatteinsentiv- 
ordningen for inntektsåret 2021 
Man foretar aksjeinnskudd enten 
direkte i oppstartselskapet eller det 
kan gjøres via et holdingselskap – 
det kan kun være ett mellomledd. 

Personlig skattepliktige kan få inn- 
tektsfradrag i alminnelig inntekt 
med inntil kr 1 000 000 for inn- 
tektsåret 2021. Minimumsbeløpet 
for inntektsfradrag er kr 30 000 
som tidligere. 

Grensen for årlige aksjeinnskudd i 
foretakene er for inntektsåret 2021  
kr 5 000 000. For inntektsårene 
2020 og 2021 er ordningen  

utvidet til å omfatte ansatte og 
deres nærstående, dersom de ikke 
er aksjonærer fra før. 

Skatteloven § 6-53 inneholder 
vilkår som gjelder for ordningen. 
Det er vilkår for både investor og 
oppstartselskap, og alle vilkår må 
være oppfylt.  

For selskapet må følgende 
vilkår være oppfylt 
• Selskapet må være 6 år eller 

yngre. 
• Det må være færre enn 25 

ansatte, og driftsinntektene må 
være maksimum kr 40 000 000. 

• Balansesummen må være  
maksimum kr 40 000 000. 

• Det årlige lønnsgrunnlaget må  
minimum være kr 400 000. 

• Selskapet må hovedsakelig drive 
annen virksomhet enn passiv  
kapitalforvaltning. 

• Selskapet kan maksimum  
motta kr 5 000 000 årlig under 
ordningen. 

• Det må foreligge en nytegning av 
aksjer, enten ved stiftelse eller  
kapitalforhøyelse. 

• Det må være et norsk aksje-
selskap, eller tilsvarende 

utenlandsk selskap som hører 
hjemme innenfor EØS, og er 
skattepliktig til Norge. 

• Selskapet kan ikke være i øko- 
nomiske vanskeligheter på tids- 
punktet for kapitalforhøyelsen. 

• Selskapet må innrapportere 
mottatte beløp og investorer til 
Skatteetaten på aksjonær- 
registermeldingen RF-1086. 

 
For investor må følgende vilkår 
være oppfylt 
• Det må være en direkte eller  

indirekte investering. 
• Det må investeres minst  

kr 30 000 per selskap, og  
maksimum kr 1 000 000 per år. 

• Investor eller nærstående, må 
ikke være eller ha vært aksjonær 
i selskapet det investeres i. 

• Investor må eie aksjene i minst 
3 kalenderår etter utløpet av det 
kalenderåret da innskuddet/- 
investeringen ble registrert i  
foretaksregisteret. 

• I løpet av treårsperioden kan  
investoren ikke motta utdelinger 
i forbindelse med kapitalnedset-
telse eller utbytte fra selskapet. 

Vilkårsbrudd årene etter  
aksjeinnskudd er foretatt 
Alle vilkår må være oppfylt. Ved 
brudd i løpet av eiertiden, må 
det sendes inn ny skattemelding 
for det inntektsåret fradraget er 
oppført. Dersom dette ikke gjen-
nomføres, kan Skatteetaten ved 
kontroll benytte sanksjoner  
overfor aksjonær.  

Utfylling av aksjonærregister- 
oppgaven  
Her finner du hjelp til utfylling av 
aksjonærregisteroppgaven, og i 
tillegg en eksempelsamling. Under 
skatteinsentivordningen vises en 
ferdig utfylt aksjonærregister- 
oppgave. 

Se også Skatte ABC for aksje- 
innskudd i oppstartselskap.

Skatteinsentivordningen ble innført i juli 2017 for å hjelpe til med  
å finansiere et høyt velferdsnivå for fremtiden. Ordningen skulle 
bidra til å gjøre det lønnsomt å starte og utvikle nye foretak.
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https://lovdata.no/lov/1999-03-26-14/§6-53
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/aksjonarregisteroppgaven/eksempler-pa-utfylling-av-aksjonarregisteroppgaven/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/aksjer--aksjeinnskudd-i-oppstartsselskap/
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Bygg i egenregi – særskilt registreringsplikt

Når en byggherre utfører slike 
tjenester selv (egenregi/egen- 
produksjon) på bygg eller anlegg  
for salg eller utleie, skal det 
beregnes uttaksmerverdiavgift.  
Virksomheten må dermed da  
registreres i Merverdiavgifts-
registeret på grunnlag av uttaket 
av egenproduserte tjenester. 

Plikten til å beregne uttaksmer- 
verdiavgift gjelder kun tjenester 
byggherren faktisk utfører selv, og 
den gjelder også om byggherren 
ikke omsetter disse tjenestene til 
andre. Som hovedregel skal den 
alminnelige omsetningsverdien 
for tilsvarende varer og tjenester 
utgjøre beregningsgrunnlaget ved 
uttaksberegning. 

Nøytralitet for å unngå  
konkurransevridning 
Begrunnelsen for plikten til å  
uttaksberegne er at merverdi- 
avgiftssystemet skal virke nøytralt. 
 
Uten en plikt til å beregne 
merverdiavgift ved egenproduk- 
sjon av disse tjenestene, ville dette 
gitt et gunstigere avgiftsmessig 
resultat enn om arbeidet ble  
gjennomført ved å sette ut opp- 
draget (fremmedregi). Plikten til 
å uttaksberegne egenproduksjon 
medfører at den avgiftsmessige 
belastningen blir lik for fremmed- 
regi og egenregi. 

Det er viktig å være oppmerksom 
på at det i loven er presisert at 

Omsetning av fast eiendom er unntatt fra merverdiavgift, mens tjenester som administrasjon,  
oppføring, oppussing/modernisering og annet av bygg eller anlegg er avgiftspliktig. 

avgiftsplikten i tillegg omfatter  
byggeledelse, byggeadministra- 
sjon og annen administrasjon av 
disse arbeidene. Disse tjenestene 
skal uttaksberegnes selv om det 
fysiske arbeidet med bygget blir 
utført av andre. 
 
Siden anskaffelser av slike  
tjenester vil være med merverdi- 
avgift, ville det virket konkurranse- 
vridende om en unngikk merverdi- 
avgift ved å produsere tjenestene 
selv. Også her medfører derfor 
plikten til å uttaksberegne at den 
avgiftsmessige belastningen blir lik 
for fremmedregi og egenregi.  

Artikkelen fortsetter
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Bygg i egenregi, fortsetter

Byggeadministrasjon blir  
lett glemt 
Skatteetatens erfaring er at en del 
setter bort byggeledelse til under- 
entreprenører, og glemmer å 
uttaksberegne egen bygge- 
administrasjon. Det gjelder  
spesielt i den tidlige fasen av 
prosjekter, allerede fra befaring av 
aktuelle tomter, også der det ikke 
blir noe av kjøpet, eller der plan-
lagte byggeprosjekter bortfaller. 

Forutsetningen for uttaksplikt der 
det ikke blir noe av kjøpet, eller 
der planlagte byggeprosjekter 
bortfaller, er at virksomheten  
allerede er uttakspliktig på grunn 
av øvrig aktivitet. 

Byggeadministrasjon ellers vil 
typisk være innhenting av anbud 
fra eventuelle underentreprenører, 
kontraktsforhandlinger, plan- 
legging, tilrettelegging, samord-
ning og prosjektstyring, finans- 
iering og søknad til byggesaks- 
myndigheter. Avgiftsplikten for 
byggeadministrasjon omfatter 
altså hele prosessen fra oppstart 
til bygget/anlegget er fullført.  

Til sammen kan det bli mange 
arbeidstimer, og en viktig doku-
mentasjon for virksomheten er å 
føre timelister.

Når virksomheten kan underbygge 
uttaksberegningen med markeds-
messig påslag og korrekt førte 
timelister, er det også mer sann-
synlig at Skatteetaten vil legge 
samme vurdering til grunn ved 
kontroll. 

Internadministrative oppgaver  
Rene internadministrative 
gjøremål som utføres av egne  
ansatte er ikke omfattet av uttaks- 
plikten, men gjelder bare slikt som 
ikke har forbindelse med arbeidet 
som foretas på bygget. Enkelte 
fører derfor altfor mye av arbeid 
som interntid når det egentlig er 
byggeadministrasjon. Som intern-
administrasjon regnes forhold som 
intern regnskapsføring, personal- 
arbeid, kurs og liknende. Uttaks- 
plikten omfatter heller ikke egen 
administrasjon av markedsføring 
og salg av eiendommen.  

Tomteutviklingsselskap 
Registrerings- og uttaksplikten 
gjelder ikke for rene tomteut-
viklingsselskap som ikke utfører 
noen form for fysiske arbeider, 
men arbeider med kun utviklings- 
arbeid som reguleringsplaner og 
forprosjektering. Tomtesalg er av-
giftsunntatt (salg av fast eiendom) 
etter mval. § 3-11 første ledd og 
utviklingsarbeid anses da som en 
integrert del av tomtesalget. 

Flere lenker 
Uttaksplikt for egenregi –  merverdiavgiftsloven (mval.) § 3-26 
Registrering i Merverdiavgiftsregisteret – mval. § 2-1 første ledd
Uttaksberegning – mval. § 4-9 
Timelister i henhold til bokføringsforskriftens krav for bygge- og  
anleggsvirksomhet, se bff. §§ 8-1-2 og 5-14

Egenregi  
– aktuelle henvisninger til regnskap, bokføring og skatt:
Norsk RegnskapsStandard 1 Varer 
Norsk RegnskapsStandard 2 Anleggskontrakter (løpende avregning) 
(punkt 6 – egenregiprosjekter – overgang fra varelager til  
anleggskontrakt).  
Regnskapsloven § 5-12 Langsiktige tilvirkningskontrakter for små 
foretak (kan benytte fullført kontrakt metode).
Forskrift om bokføring, delkapittel 8-1. Bygge- og anleggsvirksomhet  
(blant annet dokumentasjon av timer og prosjektregnskap).  
Skatteloven § 14-5 annet ledd bokstav a), jf. også § 14-5 tredje ledd 
(tidfesting av varekostnad og tilvirkningskontrakt som ikke er fullført).
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https://lovdata.no/lov/2009-06-19-58/§3-11
https://lovdata.no/lov/2009-06-19-58/§3-26
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/merverdiavgiftshandboken/gjeldende/M-2/M-2-1/
https://lovdata.no/lov/2009-06-19-58/§4-9
https://lovdata.no/forskrift/2004-12-01-1558/§8-1-2
https://lovdata.no/forskrift/2004-12-01-1558/§5-14
https://www.regnskapsstiftelsen.no/regnskap/regnskapsstandarder/nrs-1-varer/
https://www.regnskapsstiftelsen.no/regnskap/regnskapsstandarder/nrs-2-anleggskontrakter/
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-56/§5-12
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-56/§5-12
https://lovdata.no/forskrift/2004-12-01-1558/§8-1-1
https://lovdata.no/lov/1999-03-26-14/§14-5
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den avsluttes i løpet av det året 
som i realiteten utgjør år seks/
elleve. Man risikerer da at det blir 
foretatt justering – økning eller 
reduksjon av fradragsretten –  
etter justeringsperiodens egentlige 
utløp, og at det dermed justeres 
for hendelser som det ikke skulle 
vært justert for.

Justeringsperioden  
– riktig start gir riktig slutt og riktig merverdiavgift
Skatteetaten har blitt oppmerksom på at flere praktiserer justeringsperiodens start  
– og dermed slutt – uriktig. Dette kan gi uheldige og uønskede avgiftsmessige konsekvenser.

Justeringsbeløpet er alltid inntil 
1/10 eller 1/5 – også i år 1
Andelen inngående merverdiavgift 
det kan bli aktuelt å justere (årlig 
justeringsbeløp) er alltid inntil 1/10 
(fast eiendom), eventuelt inntil 1/5 
(driftsmidler) av justeringsgrunn-
laget. Dette gjelder også for år 1 i  
justeringsperioden selv om et  
byggetiltak ble fullført, eller et 
driftsmiddel ble anskaffet/fremstilt 
for eksempel midt i året. 

Merk at beregningen for det  
enkelte år må gjøres mer detaljert  
dersom det skjer én eller flere 
bruksendringer eller kapitalvaren 
overdras, i løpet av regnskapsåret. 
Dette kan du lese mer om i 
Merverdiavgiftshåndboken (se 
lenke nedenfor).  
 
Oppsummering
Det skal ved fastlegging av juster-
ingsperioden og justeringsbeløpet 
ikke tas hensyn til tidspunktet på 
året da et byggetiltak ble fullført, 
eller et driftsmiddel ble anskaffet/
fremstilt – justeringsperioden  
starter alltid 1. januar dette året, 
og andelene av justeringsbeløpet 
er alltid inntil 1/10 (fast eiendom) 
eller inntil 1/5 (driftsmidler) for 
hvert år i justeringsperioden.    

Justeringsperioden
Perioden det kan og skal foretas 
justering av inngående avgift ved 
endret bruk av kapitalvare, kalles 
justeringsperiode. Justerings- 
perioden er fem år for driftsmidler  
der inngående merverdiavgift 
utgjør minst kr 50 000, og ti år for 
fast eiendom der det har skjedd en 
ny-, på- eller ombygging, og der 
merverdiavgiften på kostnadene 
overstiger kr 100 000. For  
anskaffelser under disse beløps- 
grensene er det ingen  
justeringsplikt. 

Periodens start og slutt
Skatteetaten ser at flere nærings-
drivende lar justeringsperioden 
starte fra det tidspunktet i året 
der driftsmiddelet ble anskaffet 
eller fremstilt, eller byggetiltaket 
ble fullført. Merverdiavgiftsloven 
gir imidlertid uttrykk for at hele 
regnskapsåret skal regnes med i 
justeringsperioden. 

Dersom det for eksempel gjøres 
en anskaffelse i september eller et 
byggetiltak fullføres da, skal  
justeringsperioden regnes med 
henholdsvis fem og ti år fra og 
med 1. januar dette året. Vi ser 
også at enkelte fører opp  
31. desember som fullførings- 
tidspunkt og lar justeringsperioden 
starte å løpe 1. januar påfølgende  
år. I dette tilfellet skulle start- 
tidspunktet vært 1. januar i  
fullføringsåret, altså ett år tidligere 
enn angitt.

Betydningen av uriktig start
Konsekvensen av at justerings- 
perioden starter for sent, blir at 

Rettskilder
Merverdiavgiftsloven: § 9-4 om justeringsperioden 
Merverdiavgiftshåndboken 2021:
Kap. 9-4.2 § 9-4 første ledd – justeringsperioden for maskiner og 
andre driftsmidler.
Kap 9-4.3: § 9-4 annet ledd – justeringsperioden for byggetiltak.
Kap 9-5.3 § 9-5 annet ledd – årlig justering ved bruksendringer.
Kap 9-5.4 § 9-5 annet ledd forts. – samlet justering ved  
overdragelse og opphør.
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https://lovdata.no/lov/2009-06-19-58/§9-4
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/merverdiavgiftshandboken/gjeldende/M-9/M-9-4/M-9-4.2/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/merverdiavgiftshandboken/gjeldende/M-9/M-9-4/M-9-4.3/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/merverdiavgiftshandboken/gjeldende/M-9/M-9-5/M-9-5.3/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/merverdiavgiftshandboken/gjeldende/M-9/M-9-5/M-9-5.4/
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omsetning eller aktivitet, innenfor 
eller utenfor merverdiavgiftsloven, 
anskaffelsen kan knyttes til. 

Dette kravet har blitt formulert 
som et krav om at kostnaden må 
være relevant for, og ha en nær og 
naturlig tilknytning til den avgifts- 
pliktige virksomheten. Innkjøp av 
bord og stoler anses eksempel-
vis å være til bruk i avgiftspliktig 
salg av mat på en restaurant fordi 
anskaffelsen har en klar funksjon 
og relevans i den avgiftspliktige 
serveringsvirksomheten.

Det er imidlertid ikke tilstrekkelig 
med en ren bedriftsøkonomisk 
tilknytning, for eksempel at en 
anskaffelse indirekte kan  
øke avgiftspliktig 
omsetning. 
For eksempel at 
restauranten bygger  
et podium for fremføring  
av danseforestillinger,  
konserter og lignende.  
Omsetningen av billetter  
til disse forestillingene er  
unntatt merverdiavgift.  
Kostnaden til å bygge  
podiet kan dermed ikke  
fradragsføres, selv om  
forestillingene kan 
tenkes å øke  
omsetningen  
av serverings- 
tjenester.

Salg av eiendom  
eller aksjer
Tilsvarende vil anskaffelser  

Er faktura stilet til riktig  
avgiftssubjekt?
For å oppnå fradragsrett for 
inngående merverdiavgift må 
avgiften, som et utgangspunkt, 
kunne dokumenteres med bilag 
som er stilet til kjøper. Dersom 
faktura er utstedt til en annen enn 
den reelle kjøperen, skal selger 
lage en kreditnota og sende ny 
faktura til den rette kjøper. Hvis 
dette ikke lar seg gjøre, må kjøper 
kunne sannsynliggjøre at kjøpet  
er en reell utgift for kjøpers 
virksomhet.

Krav til dokumentasjon
For å oppnå fradragsrett for  
inngående merverdiavgift, må 
avgiften kunne dokumenteres med 
bilag som oppfyller de generelle 
kravene i bokføringsforskriften. 
Ved kostnadsdeling og utlegg 
gjelder egne regler. Disse reglene 
er behandlet i egen artikkel i  
Skatteinfo nr. 7/2021 – Avgifts- 
messig behandling ved felles  
innkjøp og utlegg.

Er anskaffelsen til bruk i  
avgiftspliktig virksomhet?
Faktura stilet til riktig avgiftssub-
jekt, samt tilstrekkelig og formriktig 
dokumentasjon, er viktig for å sikre 
korrekt tilordning, men det er ikke 
tilstrekkelig. Det må også vurderes  
om anskaffelsen er til bruk i  
avgiftspliktig virksomhet, det vil si 
om det er en tilknytning mellom 
anskaffelsen og den avgiftspliktige 
virksomheten. Dette innebærer at  
det må vurderes hvilken  

knyttet til salg av eiendom eller 
aksjer, ikke gi grunnlag for fradrag 
for inngående merverdiavgift. 
Eksempler på slike kostnader kan 
være kjøp av advokat- og megler- 
tjenester. Grunnen til dette er at 
omsetning av eiendom og aksjer 
er unntatt fra merverdiavgiftsloven. 

Anskaffelser knyttet til slik  
omsetning vil i utgangspunktet 
ikke oppfylle kravet til nær og 
naturlig tilknytning til avgiftspliktig 
virksomhet. Dette gjelder også i de 
tilfeller der den faste eiendommen 
har tjent som driftsmiddel i avgifts- 
pliktig virksomhet, eller hvor en 
transaksjon frigjør kapital og 
dermed indirekte kan øke avgifts- 
pliktig virksomhet. 

Til slutt er det verdt å merke seg  
at det er formålet og den bruken 
man faktisk legger opp til på  
anskaffelsestidspunktet, som  
avgjør om det foreligger fradrags-
rett. For kapitalvarer gjelder egne 
regler.

Merverdiavgift og tilordning 
av kostnader
Å plassere kostnadene i riktig avgiftssubjekt, og til riktig  
virksomhetsområde, er avgjørende for korrekt avgiftsbehandling.  
I merverdiavgiftssammenheng kalles dette tilordning.
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Hva er en fellesanskaffelse  
etter merverdiavgiftsretten?
En fellesanskaffelse er en vare eller tjeneste som kjøpes inn til 
bruk både i avgiftspliktig virksomhet og til andre formål.

Det kan være vanskelig å avgjøre 
om en anskaffelse er en felles- 
anskaffelse, men vurderingen er 
viktig for korrekt merverdiavgifts-
behandling. Nedenfor vil vi kort 
behandle hvilke momenter som 
må vurderes for å konkludere i 
dette spørsmålet. 

Er anskaffelsen  
foretaksrelevant?
Et avgiftssubjekt har som utgangs- 
punkt fradragsrett for inngående 
merverdiavgift på anskaffelser av  
varer og tjenester til bruk i den 
avgiftspliktige virksomheten. For å 
avgjøre om anskaffelsen er til bruk 
i virksomheten, må det vurderes 
om anskaffelsen er såkalt foretaks- 
relevant. Det vil si om anskaffelsen 
har naturlig og nær tilknytning til 
egen avgiftspliktig virksomhet.  
I tillegg må kjøpsdokumentasjonen 
være utstedt til riktig avgifts- 
subjekt. I denne utgaven av 
Skatteinfo har vi også publisert en 
artikkel om tilordning, som om- 
handler det å plassere en anskaf-
felse hos korrekt avgiftssubjekt.

Et eksempel er at Selskap AS 
kjøper inn en kopimaskin. Her må 

det vurderes om kopimaskinen er 
relevant for den virksomheten.

Hva er formålet med  
anskaffelsen?
Brukes anskaffelsen både i avgifts- 
pliktig virksomhet og til andre 
formål, står man overfor en felles- 
anskaffelse. Dette gjelder både 
når andre formål består av privat 
bruk og bruk i virksomhet som er 
unntatt fra merverdiavgiftsplikt. 

Bruksvurdering og vurdering av  
fradragsrett for inngående  
merverdiavgift skal i utgangs- 
punktet gjøres for hvert enkelt kjøp 
på anskaffelsestidspunktet. 

Selskap AS driver avgiftspliktig 
konsulentvirksomhet og avgifts- 
unntatt undervisning. Ved  
anskaffelsen av kopimaskinen må 
det vurderes om den er til bruk i 
den avgiftspliktige virksomheten. 
Dersom Selskap AS kommer frem 
til at kopimaskinen er relevant for 
både den avgiftspliktige og den 
avgiftsunntatte delen av virksom-
heten, er den en fellesanskaffelse. 
Selskap AS kan da kreve fradrag 
for inngående merverdiavgift på 

kopimaskinen i den grad den skal 
brukes i den merverdiavgifts- 
pliktige konsulentvirksomheten. 
Fordelingsnøkkelen som benyttes 
skal reflektere bruken i størst 
mulig grad. Det er opp til virksom-
heten selv å finne frem til en  
fordelingsnøkkel som best gir  
uttrykk for antatt bruk.

Hvis avgiftspliktig omsetning utgjør 
mer enn 95 % eller mindre enn  
5 %, vil imidlertid ubetydelighets- 
regelen i § 8-2 tredje og fjerde 
ledd komme til anvendelse, og  
fordelingsreglene skal ikke  
benyttes.Fradragsretten ved delt 
virksomhet er behandlet mer 
inngående i en egen artikkel 
i Skatteinfo nr. 6/2021 – For-
delingsnøkler for inngående 
merverdiavgift ved fellesan- 
skaffelser i delte virksomheter.

Er bruken i den registrerte  
virksomheten eller bruken til 
andre formål bagatellmessig? 
Bagatellmessig bruk i avgiftspliktig 
eller ikke-avgiftspliktig virksomhet 
vil ikke påvirke fradragsretten.  
Hva som regnes som bagtell- 
messig bruk, må avgjøres ut fra 
forholdene i hvert enkelt tilfelle, 
og vurderingen av dette må ikke 
forveksles med ubetydelighets- 
regelen nevnt ovenfor.  
Se Byggmesterdommen,  
RT-2014-1281.

Øvrige merverdiavgiftsregler 
gjelder også for felles- 
anskaffelser
De generelle merverdiavgifts- 
reglene gjelder også for felles- 
anskaffelser. Det inkluderer øvrige 
begrensninger i fradragsrett, og 
at kjøp til privat bruk og utgifter til 
blant annet gaver og representa- 
sjon er avskåret fra fradragsrett.
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https://lovdata.no/dokument/HRSIV/avgjorelse/hr-2014-2471-a?q=HR-2014-02471-A
https://lovdata.no/dokument/HRSIV/avgjorelse/hr-2014-2471-a?q=HR-2014-02471-A
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retningslinjene at pandemien  
utgjør en hazard risk. Slik risiko 
kan ikke kontrolleres i internpris-
ingssammenheng, men vil kunne 
medføre at kontrollerbar risiko 
materialiseres, eksempelvis: 
• marketplace risk – redusert etter-

spørsel for varer og tjenester 
• operational risk – forstyrrelser i 

forsyningskjede og produksjon
• financial risk – økte kapitalkost-

nader og likviditetsproblemer

Enten det gjelder tilordning av tap 
og/eller ekstraordinære kostnader 
knyttet til COVID-19, er det  
generelle rammeverket for analyse 
og allokering av risiko i transak- 
sjonspartenes kommersielle og 
finansielle relasjoner avgjørende, 
se OECDs retningslinjer avsnitt 
1.56 og følgende. 

Spørsmålet blir hvilken part som i 
realiteten har påtatt seg den mate-
rialiserte risikoen, eller utøver den 
aktiviteten et tap eller en kostnad  
knytter seg til. Den klarlagte 
risikoallokeringen vil styre  
allokeringen av tap eller ekstra- 
ordinære kostnader oppstått som 
følge av COVID-19. 

Sammenlignbarhetsanalyse
Sammenlignbarhetsanalysen  
utgjør kjernen i armlengdeprin- 
sippet, hvor formålet er å etablere 
en armlengdes pris med hen-
visning til observerte priser mellom 
uavhengige parter under sammen- 
lignbare forhold. Et spørsmål som  
er aktualisert etter COVID-19, er 
hva som skal kvalifisere som  
sammenlignbare forhold. 

Dette følger av det såkalte  
armlengdeprinsippet, som er 
forankret i skatteloven § 13-1,  
jamfør OECDs retningslinjer.

OECDs retningslinjer er i utgangs- 
punktet tilpasset en normal- 
situasjon. COVID-19 har imidlertid 
resultert i en unormal reduksjon 
i etterspørsel, manglende tilbud 
av produkter og tjenester, samt 
ekstraordinære kostnader. OECD 
har derfor utarbeidet særskilt 
Guidance on the transfer pricing 
implications of the COVID-19  
pandemic COVID-retningslinjene, 
som omhandler fire prioriterte  
hovedområder: 

1. comparability analysis 
2. losses and the allocation of 

COVID-19 specific costs 
3. government assistance  

programmes
4. advance pricing agreements

COVID-retningslinjene gir uttrykk 
for hvordan OECDs retnings- 
linjer bør fortolkes og anvendes på 
problemstillinger som har oppstått 
eller fått økt betydning som følge 
av pandemien. De særskilte  
retningslinjene skal følgelig ikke 
anses som en utvidelse eller  
endring av OECDs retningslinjer,  
se COVID-retningslinjenes  
avsnitt 4. Skatteetaten er enig i 
denne vurderingen, og vil i det  
følgende trekke frem enkelte  
sentrale forhold fra COVID- 
retningslinjene. 

COVID-19: Hazard risk 
Det er lagt til grunn i COVID- 

På grunn av de særskilte 
markedsforholdene oppstått som 
følge av COVID-19, vil historiske 
data i utgangspunktet ikke kunne 
benyttes på samme måte som  
tidligere. Konsekvensene av 
pandemien i et marked, en næring 
eller konkrete kontrollerte trans- 
aksjoner, og effekten av eventuelle 
nasjonale støtteordninger, må klar-
legges som ledd i en sammenlign-
barhetsanalyse. Enhver offentlig 
informasjon gjeldende effekten av 
pandemien kan være relevant.
 
OECD fremhever at tidsnære 
opplysninger er mest pålitelige, 
men poengterer at det må åpnes 
for bruk av forretningsskjønn – 
reasonable commercial judgement 
– ved internprisfastsettelser under 
pandemien. 

Dokumentasjon
Etter Skatteetatens vurdering vil 
det ved internprisfastsettelser 
være sentralt at de økonomiske 
konsekvensene av pandemien  
for kontrollerte transaksjoner  
spesifiseres. 

Skatteetaten vurderer det videre 
slik at skattepliktige er nærmest til 
å dokumentere relevante tidsnære 
opplysninger. Konsekvensene 
pandemien får for internprisingen, 
må vurderes konkret for den  
enkelte transaksjon. 
 
De vurderingene som foretas og 
de forutsetningene de bygger på, 
bør dokumenteres og inntas i  
internprisingsdokumentasjonen. 

Internprising og de økonomiske 
virkningene av Covid-19
Transaksjoner mellom parter i interessefellesskap skal baseres på 
forretningsmessige vilkår og prinsipper. 

Kilde OECD

https://lovdata.no/lov/1999-03-26-14/§13-1
https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/guidance-on-the-transfer-pricing-implications-of-the-covid-19-pandemic.htm
https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/guidance-on-the-transfer-pricing-implications-of-the-covid-19-pandemic.htm
https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/guidance-on-the-transfer-pricing-implications-of-the-covid-19-pandemic.htm


14

COVID-19: Hazard risk
The COVID guidelines state that the 
pandemic poses a hazard risk. Such 
risk cannot be controlled in a transfer  
pricing context, but may cause  
controllable risk to materialize, for 
example:
• marketplace risk – reduced demand 

for goods and services
• operational risk – supply chain and 

production disruptions
• financial risk – increased capital 

costs and liquidity issues

Whether it is the allocation of losses 
and/or extraordinary costs asso- 
ciated with COVID-19 is the subject of 
assessment, the general framework 
for analyzing and allocating risk in the 
commercial and financial relations of 
the parties to a transaction is crucial,  
cf. paragraph 1.56 of the OECD 
guidelines.

The question will be which party has 
in reality assumed the materialized 
risk or exercised the activity to which 
a loss or an extraordinary cost is 
associated with. The clarified risk 
allocation will govern the allocation of 
losses or extraordinary costs incurred 
as a result of COVID-19.

Comparability analysis
A comparability analysis is at the heart 
of the application of the arm's length 
principle, where the purpose is to 
establish an arm's length price with 
reference to observed prices between 
independent parties under compara-
ble conditions. One question raised as 
a result of COVID-19 refers to which 
conditions should be considered and 
qualify as comparable.

Due to the special market conditions 

OECD's guidelines are initially  
intended for an ordinary market situa-
tion. However, COVID-19 has resulted 
in an abnormal decline in demand, 
lack of supply of products and ser-
vices, as well as extraordinary costs. 
The OECD has therefore specifically 
prepared Guidance on the transfer 
pricing implications of the COVID-19 
pandemic (the COVID guidelines), 
which deals with four main priority 
areas: 

1. comparability analysis 
2. losses and the allocation of 

COVID-19 specific costs 
3. government assistance  

programmes
4. advance pricing agreements  

The COVID guidelines provides 
guidance on how the ordinary OCED's 
guidelines should be interpreted and 
applied to issues that arise or has 
become increasingly important as a 
result of the global pandemic. 

Consequently, the COVID guidelines 
must not be regarded as an exten-
sion or update of the existing OECD 
guidelines, cf. paragraph 4 of the 
COVID guidelines. The Norwegian 
Tax Administration agrees with this 
assessment, and will in the following 
paragraphs highlight some key factors 
from the COVID guidelines. 

arising from COVID-19, historical data 
will in most cases not be applicable in 
the same way as before the  
pandemic. Consequences of the  
pandemic in a market, industry or in 
any specific controlled transaction, 
and any impact of national support 
schemes must be clarified as part of 
a comparability analysis. Any public 
information indicating effects of the 
pandemic may be relevant.

The OECD emphasizes that reliability 
is best achieved by the review of  
contemporaneus information, but 
points out the importance of applying 
reasonable commercial judgements in 
transfer pricing assessments relating 
to the period of the pandemic.

Documentation
The Norwegian Tax Administration 
highlights the importance of docu-
menting the economic consequences 
resulting from the pandemic. In the 
case of transfer pricing assessments, 
it is key that the controlled transac-
tions are delineated with specificity in 
terms of financial impacts relating to 
COVID-19.

The Norwegian Tax Administration 
would also emphasize that it is the 
taxpayers which are best equipped 
to document any relevant, contempo-
raneus information. The conse- 
quences of the pandemic for transfer 
pricing purposes, must therefore be 
assessed specifically for individual 
transactions.

Any considerations or assessments 
made, including any assumptions on 
which they are based, should be docu-
mented with specificity and included in 
the transfer pricing documentation.

Transfer pricing and the economical 
implications of COVID-19 

Authoritative guidance on the 
arm's length principle is found in 
OECD's Transfer Pricing Guidelines 
(OECD's guidelines) and the Tax 
Act § 13-1, whereas the terms of  
transactions between associated 
enterprises should be derived  
from general market terms and 
principles.  

Source OECD

https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/guidance-on-the-transfer-pricing-implications-of-the-covid-19-pandemic.htm
https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/guidance-on-the-transfer-pricing-implications-of-the-covid-19-pandemic.htm
https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/guidance-on-the-transfer-pricing-implications-of-the-covid-19-pandemic.htm
https://lovdata.no/lov/1999-03-26-14/§13-1
https://lovdata.no/lov/1999-03-26-14/§13-1

