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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 2022

Skatteinfo

Bakgrunn og behov  
for en veileder 
Fører du et mangelfullt særavgifts-
regnskap, risikerer du å betale for 
mye eller for lite i avgift. Skatte- 
etaten opplever at bransjen har et 
sterkt ønske om å gjøre ting riktig. 
Bransjen har etterlyst bedre  
veiledning og informasjon om 
hvordan de kan føre sær- 
avgiftsregnskap. Derfor har  

Skatteetaten laget en veileder som 
skal gjøre det enklere å rapportere 
riktig avgift. 

Du trenger god oversikt 
Som avgiftspliktig nærings-
drivende trenger du oversikt over 
avgiftspliktige varer og bevegelser 
knyttet til lageret. Dersom du fører 
et riktig særavgiftsregnskap, vil du 
ha god oversikt og riktig grunnlag 

Ny veileder skal gjøre det enklere 
å rapportere riktig særavgift

Etter innspill fra bransjen har Skatteetaten laget en digital  
veileder, med sjekkliste, om hvordan særavgiftsregnskapet kan 
føres. Veilederen gir særlig hjelp til virksomheter som betaler  
avgift på drikkevareområdet. 

når du skal rapportere til  
Skatteetaten.  

Veilederen gir deg klare svar 
Veilederen gir klare svar og 
eksempler på hva særavgifts-
regnskapet må vise, krav til  
dokumentasjon og praktiske tips til 
hvordan du enkelt kan gjøre dette 
riktig. 

Har du allerede god oversikt? 
Hvis du allerede har laget et  
system for å føre særavgifts-
regnskap, kan du bruke veilederen 
til å sjekke om du har husket alt.   
 

Informasjon om å føre 
særavgiftsregnskap: 

skatteetaten.no/saravgifts-
regnskap

Bilde: Vindemia Winery (Unsplash)

mailto:skatteinfo%40skatteetaten.no?subject=
http://skatteetaten.no/artikler-skatteinfo
https://www.skatteetaten.no/saravgiftsregnskap
https://www.skatteetaten.no/saravgiftsregnskap
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Nå er det enklere 
å registrere seg som særavgiftpliktig

Veilederen gir deg klare svar  
Hvis du driver en virksomhet 
som er særavgiftspliktig, skal du i 
mange tilfeller registrere deg for å 
kunne rapportere og betale  
avgiftene til Skatteetaten. En 
søknad om registrering skal inne-
holde bestemte opplysninger og 
dokumentasjon. Brukerne synes 
det er vanskelig å finne denne  
informasjonen. Søknadene blir 
derfor ofte mangelfulle, noe som 
har gjort prosessen tidkrevende 
både for brukerne og for  
Skatteetaten. 

Hvorfor skal du  
bruke veilederen? 
I stedet for å bli sendt rett inn 
i et skjema uten veiledning og 
hjelp, loses du nå gjennom noen 
spørsmål der du får vite: 

• om virksomheten skal registreres 

• hvordan dette gjøres 

• hva som må dokumenteres eller 
opplyses om i forbindelse med 
registreringen 

Med dette grepet løses  
veiledningsbehovet i forkant og det 
sørges for at det finnes én vei inn 
til registreringsskjemaet som alle 
må gjennom. 

Brukerne har fortalt Skatte- 
etaten at de har behov for 
veiledning om registrering.  
Vi har derfor laget en digital  
veileder som forenkler  
registreringsprosessen.

Vet du at virksomheten skal 
registreres? 
Hvis du allerede vet at virksom-
heten er registreringspliktig for en 
særavgift, kan du bruke veilederen 
til å sjekke om du har husket alt av 
opplysninger og dokumentasjon.
 
Informasjon om registrering:  
skatteetaten.no/ 
registreresaravgift

   Når virksomheten har blitt  
registrert, skal du rapportere og 
betale avgift til Skatteetaten. 
For å kunne rapportere riktige 
særavgifter trenger du god 
oversikt over alt som  
produseres, innføres, lagres, 
selges og lignende.

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/saravgifter/rapportere/registrere/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/saravgifter/rapportere/registrere/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/saravgifter/rapportere/registrere/
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Nyheter i skattemeldingen for næringsdrivende 

Skatteinfo har tidligere skrevet 
om de nye skattemeldingene for 
personlige og upersonlige skatte- 
pliktige. I denne saken skal vi se 
nærmere på hva som blir noen av 
endringene for neste års skatte-
meldingsperiode. 

Er regnskapsystemet klart?
Som kjent må alle selskap, eller 
den som leverer på vegne av 
selskapet, levere skattemeldingen 
gjennom et regnskaps- eller års- 
oppgjørsprogram. Det avhenger av 
hvor langt systemleverandørene 
har kommet i sin utvikling av  
tilknytning til den nye skatte-
meldingen om selskapet vil kunne 
bruke ny skattemelding. Sjekk 
med systemleverandøren din. 

På skatteetaten.no/narings-
drivende kan du lese mer om den 

nye skattemeldingen for nærings-
drivende. 
– For deg som er regnskapsfører 
eller revisor betyr dette at du i år 
kan måtte forholde deg til både 
den nye skattemeldingen og til 
de gamle RF-skjemaene for ulike 
kunder. 

I tillegg er det viktig å huske på at 
hvis du skal endre i eldre skatte-
meldinger, må du gjøre det i den 
samme løsningen som de aktuelle 
skattemeldingene ble sendt inn på, 
sier Anette Beichmann, som leder 
prosjektet som utvikler den nye 
skattemeldingen. 

Skatteinfo spør Beichmann hva 
som er de viktigste endringene for 
regnskapsfører og revisorer. 

– Det kommer flere endringer. Det 

Våren 2023, for inntektsåret 2022, skal alle enkeltpersonforetak levere den nye skattemeldingen, og 
mange selskap vil kunne bruke den. 

er viktig å huske på at vi jobber 
smidig, som betyr at vi utvikler og 
tilpasser løsningene våre  
underveis, sier hun og nevner 
noen nyheter som kommer til 
våren: 

Revisors signatur  
(gjelder enkeltpersonforetak og 
selskap) 

I år vil revisor kunne bekrefte 
opplysningene i ny skattemelding 
gjennom revisors signatur. 
Signeringen vil enten kunne  
utføres i sluttbrukersystemene 
eller i Altinn. Revisor kan signere 
på hele og deler av meldingen. 
Hvis revisor velger å ikke signere, 
kan revisor legge ved informasjon i 
løsningen som forklarer årsaken. 

Artikkelen fortsetter neste side
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https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/skattemelding-naringsdrivende/ny-skattemelding/
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De nye skatteforholdene 
som dekkes for inntekståret 2022: 

• Selskap med deltakerfastsetting (SDF) 
• Forskning og utvikling (FOU) 
• Bank og forsikringsselskaper 
• Kreditfradrag 

Ny tilsvarsløsning for selskap   
I 2023 kommer det en ny tilsvars- 
løsning for selskap. Hensikten 
med denne er at selskap enkelt 
skal kunne lese og besvare brev 
som kommer fra Skatteetaten.  

– Brev fra Skatteetaten vil sendes 
til Altinn, på samme måte som i 
dag, men fra Altinn vil man kunne 
åpne brevet og besvare det direkte 
via en lenke, utdyper Beichmann. 

Ny digital fullmaktsløsning 
– Akkurat nå jobber vi også med 
en løsning som i 2023 skal gjøre 
det enklere for profesjonelle 
aktører, for eksempel revisorer, 
regnskapsførere og advokater, å 
representere ikke-digitale brukere, 
altså papirbrukere, sier  
Beichmann. 

Planen er at profesjonelle aktører  
får digital tilgang til klientens skatte- 
dokumenter, som skattemelding, 
skatteoppgjør og skattekort, som 
ligger på siden Min skatt på  
skatteetaten.no. Det vil komme mer 
informasjon om dette før skatte-
meldingsperioden i mars 2023. 

Dette er de nye RF-skjemaene  
som dekkes for inntekståret 2022:  

• RF 1053 FOU Forskning og utvikling  

• RF 1145 Fradrag for skatt betalt i utlandet av selskap 
• RF 1149 Næringsinntekt skattlagt i utlandet 
• RF 1173 Næringsoppgave 4  

• RF 1206 Konsernbidrag 
• RF 1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting 
• RF 1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt 
• RF 1233 Selskapets melding over deltakerens formue og inntekt 
• RF 1269 Foretak som bruker IFRS eller forenklet IFRS  

• RF 1501 Næringsoppgave 6 
• RF 1503 Næringsoppgave 7

Bilde: Adobe stock
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Dropshipping  

Dette er en typisk henvendelse 
Skatteetaten mottar fra unge 
næringsdrivende. Ofte har de sett 
eller hørt om dropshipping fra 
venner og ønsker å teste denne 
forretningsmodellen. Dropshipping 
kan kanskje virke enkelt fordi man 
slipper å ha et fysisk varelager hos 
seg, men på den andre siden så 
må en være påpasselig og finne 
en leverandør du har tillit til slik at 
man er sikker på at riktig vare blir 
levert til kunden.   

Slik det ble nevnt i oktoberutgaven 
av Skatteinfo er dropshipping en 
forretningsmodell hvor drop- 
shipperen ikke har et eget  
varelager, men likevel selger varer 
fra egenprodusert nettside. Selve 
kjøps- og salgsprosessen kan 
illustreres slik: 

Skatt 
Etter de skatterettslige reglene er 
all inntekt som hovedregel skatte- 
pliktig, herunder inntekt vunnet 
ved virksomhet, jf. skatteloven  
§ 5-1. Dropshipping vil normalt 
ikke anses å være en ikke- 
økonomisk aktivitet (hobby)  
fordi formålet er å tjene penger. 
Dette betyr at når man starter som 
dropshipper, vil aktiviteten  
vanligvis anses som nærings- 
virksomhet ved oppstart. 

«Jeg har laget en ny nettside og 
selger varer til kunder i Norge 
og utlandet. Hvilke skatteregler 
skal jeg følge når jeg ikke har 
varelager? Er det jeg gjør en 
hobby? Eller skal jeg skatte av 
fra første krone?»

Som næringsdrivende kan  
dropshipper få fradrag for kost- 
nader som knytter seg til nærin-
gen. Dette kan typisk være PC, 
utstyr til PC, strøm og så videre. 
Det er ikke alltid slik at nærings-
virksomheter har overskudd de 
første årene ved oppstart. Det er 
vanlig å se an virksomheten med 
en oppstartsperiode på inntil fem 
år. Les mer om dette her. 

Artikkelen fortsetter neste side

Bilde: Adobe stock

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/ny-som-naringsdrivende/skatteregler-og-fradrag/oppstartsperiode/
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Merverdiavgift 
Når dropshipper selger varer 
vil omsetning av varene være 
merverdiavgiftspliktig etter 
merverdiavgiftsloven (mval.)  
§ 3-1 første ledd. I utgangs- 
punktet er all omsetning av varer 
eller tjenester merverdiavgifts- 
pliktig, med mindre omsetningen 
er fritatt for merverdiavgift eller 
unntatt fra merverdiavgiftsloven. 
Det skilles her mellom tilfeller hvor 
dropshipper selger til kunder i eller 
utenfor Norge.   

Salg av varer utenfor 
merverdiavgiftsområdet  
(utenfor Norge) 
Omsetning som i sin helhet finner 
sted utenfor merverdiavgiftsom-
rådet, er ikke avgiftspliktig etter 
norske regler. Dersom drop- 
shipper selger varer globalt, vil det 
verken skje inn- eller utførsel til/fra 
merverdiavgiftsområdet, forutsatt 
at produktene verken er fysisk 
hjemme eller på et lager i Norge. 
Eventuell merverdiavgift på varene 
vil bli bestemt av de aktuelle lands 
regler. 

Selv om dropshipperen bare har 
omsetning utenfor merverdi- 
avgiftsområdet, skal virksomheten 
likevel registreres i Merverdi- 
avgiftsregisteret såfremt virksom-
heten drives fra forretningssted i 

Norge. Dette fordi omsetningen 
ville ha vært avgiftspliktig hvis 
varene hadde blitt levert i Norge. 
Dette innebærer at virksomheten 
vil ha fradragsrett for anskaffelser 
foretatt i Norge, såfremt de er til 
bruk i virksomheten.  

Salg av varer i merverdiavgifts-
området (Norge) 
En norsk næringsdrivendes om-
setning av varer i en nettbutikk til 

kunder i merverdiavgiftsområdet 
(Norge), utgjør innenlands  
omsetning og vil etter sin art være 
avgiftspliktig, jf. mval. § 3-1 første 
ledd.  

I en situasjon hvor varene sendes 
fra et lager utenfor merverdi- 
avgiftsområdet til en norsk kunde, 
og kunden selv står som importør 
(mottaker) av varen, kan det med-
føre at kunden blir belastet med 
merverdiavgift to ganger  
(utgående merverdiavgift på  
faktura fra den norske nettbutikken 
og innførselsmerverdiavgift). For         
å forhindre at kunden blir  
    belastet med dobbel merverdi- 
     avgift, må den norske nett- 
   butikken stå som importør av 
varen. Dersom den norske nett-
butikken står som importør vil 
merverdiavgiften fra leverandøren 
være fradragsberettiget, jf. mval. 
§ 8-1.   
  

Aktuelle lenker
https://www.skatteetaten.
no/bedrift-og-organisasjon/
starte-og-drive/er-jeg-narings-
drivende/ 

https://www.skatteetaten.no/
bedrift-og-organisasjon/skatt/
forskuddsskatt/

 

 

Bilde: Adobe stock

Sjekk ut  film om drop- shipping  her

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/er-jeg-naringsdrivende/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/er-jeg-naringsdrivende/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/er-jeg-naringsdrivende/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/er-jeg-naringsdrivende/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/forskuddsskatt/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/forskuddsskatt/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/forskuddsskatt/
https://www.youtube.com/watch?v=laeS6tdK8VE
https://www.youtube.com/watch?v=laeS6tdK8VE
https://www.youtube.com/watch?v=laeS6tdK8VE
https://www.youtube.com/watch?v=laeS6tdK8VE
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A-meldingen – nyheter! 

Skatteetaten lager en ny løsning 
– A10 – som skal erstatte dagens 
a-meldingsskjema – A01 – Altinn. 
Fra og med a-meldingen for januar 
2023 kan alle utenlandske opp- 
lysningspliktige – eller dere som 
rapporterer på vegne av uten-
landske opplysningspliktige – ta i 
bruk den nye løsningen. De som 
sender a-meldingen via lønns-
system, skal ikke bruke den nye 
løsningen.  

Du finner den nye løsningen på 
skatteetaten.no/a10. På nettsiden 
kan du også finne veilendings-
videoer og -tekster, og du kan 
melde deg på webinar. 

Nå gjør vi  
det enda enklere for deg!   

Kopier fra en tidligere a-melding  
– og utfyllingen går raskere.  

For å komme i gang med  
a-meldingen i den nye løsningen 
(A10) kan du ta utgangspunkt  
i en tidligere innsendelse.  
 
Når du oppretter a-meldingen  
for en ny måned, kan du hente  
inn informasjon fra en tidligere  
a-melding. Det gjør det lett å  
komme i gang og sparer deg  
for arbeid. 
 

Fra og med januar 2023 kan alle utenlandske opplysningspliktige 
ta i bruk den nye løsningen for direkte registrering av a-meldingen.

The a-melding – news! 
From and including January 2023, all foreign entities with a duty of  
disclosure can use the new solution for direct registration of the 
a-melding.  

The Tax Administration is  
developing a new solution – A10 
– that will replace the a-melding 
form used today – A01 – in Altinn. 
From and including the a-melding 
for January 2023, the new solution 
can be used by all foreign entities 
with a duty of disclosure or their 
representatives who are respon-
sible for reporting on their behalf. 
If you submit the a-melding via a 
payroll system, you must not use 
the new solution.  

You can find the new solution at 
skatteetaten.no/en/a10. On this 
page you can also find guidance 
in the form of films and articles, 
and you can sign up for one of our 
webinars. 

We have made your  
job even easier!   

Copy text from a previous  
a-melding to speed up the  
completion process. 

To get started with the a-melding 
in the new solution (A10), you  
can use a previous submission  
as your starting point.  
 
When you create an a-melding for 
a new month, you can retrieve  
information from a previously  
submitted a-melding.  
This makes it easier to get started, 
and it saves you time. 

 
Har du spørsmål til den nye  
løsningen?  
Kontakt oss på  
era@skatteetaten.no, eller  
telefon 800 800 00 
 
Do you have any questions 
about the new solution?  
Contact us at  
era@skatteetaten.no  
Call +(47) 22 07 70 00  
if you are calling from outside 
Norway
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https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/skjema-og-tjenester/a10/
https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/employer/the-a-melding/forms-and-services/a10/
mailto:era%40skatteetaten.no?subject=
mailto:era%40skatteetaten.no?subject=
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Er forskuddsskatten for enkeltpersonforetak riktig? 

Dersom du ser at overskudd i 
kundens enkeltpersonforetak blir 
lavere eller høyere enn forventet, 
bør forskuddsskatten endres slik 
at den næringsdrivende slipper å 
betale for mye eller for lite. 

Viktig dato   
For å unngå feilaktige inn- 
betalingskrav, er det smart å 
endre forskuddsskatten i god tid 
før betalingsfristen. Siste frist 
for elektronisk endring er  
14. desember. 

Etter denne datoen er den  
elektroniske løsningen for endring 
av forskuddsskatten for inntektsåret 
2022 ikke tilgjengelig. Ved endring 
av forskuddsskatten etter 14.12, 
må den skattepliktige kontakte 
skatteetaten. 

For mer informasjon om endring 
av forskuddsskatt, ta en titt  
innom våre nettsider hvor du 
også kan se veiledningsfilmer
 

• Forskuddsskatt for enkeltper-
sonforetak - Skatteetaten 

 

Hvis forskuddsskatten for  
enkeltpersonforetak ikke er 
riktig, må den endres innen 
14.12.22.  

Skal du hjelpe kunden din med 
en skattesak?  
 
Kunden kan enkelt gi deg tilgang 
på skatteetaten.no/delegere, slik 
at du slipper unødvendig venting 
på dokumenter fra oss i posten. 

Det betyr at du kan hjelpe til med 
alt fra skattekort/forskuddsskatt 
til konto for utbetaling av tilgode-
beløp, eller for eksempel søknad 
om betalingsavtale. 

Den som får delegert en rettighet, 
mottar en e-post om dette.  
Delegeringen gjelder fra og med 
den datoen kunden gir deg  
tilgangen og frem til den er fjernet.

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/forskuddsskatt/forskuddsskatt-for-enkeltpersonforetak/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/forskuddsskatt/forskuddsskatt-for-enkeltpersonforetak/
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/delegere/
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Vær klar for levering av aksjonærregisteroppgaven 
RF-1086 for 2022 

Utkast til aksjonærregister- 
oppgave kommer 5. desember 
Har selskapet levert elektronisk 
Aksjonærregisteroppgave for 2021, 
vil selskapet motta et utkast til  
aksjonærregisteroppgave i  
årsoppgjørsystemet eller i Altinn for 
2022. Denne vil ligge klar  
mandag 5. desember. Alle selskap 
vil samme dag motta  
orienteringsbrev fra Skatteetaten 
med opplysning om hvordan  
oppgaven skal leveres.  

Pliktig levering 
Husk at alle selskap skal levere. 
Har selskapet ingen endringer, 
består jobben kun i å sende inn 
forhåndsutfylt aksjonær- 
registeroppgave. Frist for å sende 
inn oppgaven er 31. januar 2023. 
Husk at aksjonærregisteropp- 
gaven for 2021 må være levert og 
godkjent før aksjonærregister- 
oppgaven for 2022 kan  
godkjennes. 

Vanskelig å rapportere? 
Får dere melding om feil i  
aksjonærregisteroppgaven etter 

levering, må feilen rettes opp før dere kan få bekreftelse om godkjent 
oppgave. 

Skatteetaten har gått gjennom en rekke hendelser, og beskrevet steg 
for steg hvordan selskapet skal gå frem med å få levert oppgaven uten 
feil. Det kan være verdt å ta en titt på disse eksemplene. Dere kan også 
se filmer som viser eksempler på hvordan dere fyller ut en aksjonær- 
registeroppgave. Dette finner dere på  
Aksjonærregisteroppgaven - Skatteetaten. Rettledningen, RF-1087, til 
aksjonærregisteroppgaven gir også god informasjon om hvordan ulike 
hendelser skal rapporteres.  

Ikke godkjent aksjonærregisteroppgave? 
Blir Aksjonærregisteroppgaven ikke godkjent, vil selskapets aksjonærer 
ikke få tilsendt aksjeoppgaven RF-1088. De vil heller ikke få forhånds- 
utfylte aksjeopplysninger på skattemeldingen for 2022, og må da selv 
beregne og føre opp alle skattepliktige beløp i skattemeldingen. 

Artikkelen fortsetter neste side

Alle aksjeselskap er pliktig til å 
levere aksjonærregisteropp- 
gaven RF-1086 til Skatteetaten. 
Er selskapet avviklet i 2022, skal 
også oppgave leveres. Bolig- 
selskap skal ikke levere  
aksjonærregisteroppgave.
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https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/aksjonarregisteroppgaven/
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Utenlandske aksjonærer 
Vi minner om at utbetaling av utbytte til utenlandsk aksjonær er under-
lagt reglene for kildeskatt.  

• Kildeskatten er i utgangspunktet 25 % men kan gå helt ned til 0 %.  

• Det er viktig at selskap som har utenlandske aksjonærer sørger for 
at informasjonen, som for eksempel landkode, er korrekt. 
 

Korrekt utfylt aksjonærregister sikrer at skatteetaten og utdelende  
selskap ikke bruker tid på unødvendige kontroller. 

Tvangsmulkt 
Leverer selskapet innen fastsatt frist, er mange kroner spart!  
Blir aksjonærregisteroppgaven for 2022 ikke levert, blir selskapet ilagt 
daglig løpende tvangsmulkt. Dere vil motta varsel og vedtak om  
ileggelse av tvangsmulkt etter få dager. Vedtaket vil inneholde  
informasjon om hvilken dag mulkten løper fra. Informasjon om  
tvangsmulkt finner dere på skatteetaten.no/tvangsmulkt.  

Sjekkliste før levering: 
• Avklar hvem som har  

oppgaven med å levere  
Aksjonærregisteroppgaven – 
daglig leder eller selskapets 
revisor.  

• Stemmer kontakt- 
informasjonen som ligger i 
aksjonærregisteroppgaven? 
Hvis nei – husk å oppdatere 
denne med riktig person, 
e-post og telefonnummer.  

• Har noen aksjer skiftet eier i 
løpet av året – husk å  
rapportere kjøp/salg eller  
andre hendelser. Det holder 
ikke å rapportere bare hvem 
som er ny aksjonær.  

• Har det skjedd strukturelle 
hendelser i selskapet?  

• Har det skjedd andre  
endringer i selskapet?  

• Har selskapet ytet  
aksjonærlån?  

• Har selskapet utdelt utbytte?  

• Har det skjedd en  
motregning utbytte/lån?  

• Ved utbytte til utenlandsk 
aksjonær, er kildeskatt 
vurdert, betalt og korrekt 
rapportert? 

Bilde: Adobe stock

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/frister-gebyrer-og-tilleggsskatt/tvangsmulkt/
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Har du ansatte i utlandet eller arbeidstakere  
fra utlandet?

• Hvordan skal utenlandsforhold 
rapporteres i rapporteres i 
a-meldingen? 

• Skal vi foreta forskuddstrekk 
av den ansattes lønn? 

• Trenger vi å betale arbeidsgiv-
eravgift? 

• Hvis den ansatte blir skattlagt i 
utlandet, hvordan skal vi unngå 
at vedkommende betaler skatt 
i to land? 

• Trenger den ansatte å møte på 
id-kontroll? 

• Skal den ansatte meldes inn i 
pensjonsordningen vår?

Vi ser ut fra dette at det er et  
behov for mer informasjon om  
hvilke plikter du som arbeidsgiver 
har ovenfor Skatteetaten når du 
har ansatte med utenlands- 
forhold.  
 
I 2023 kommer det derfor en 
serie med artikler her i Skatteinfo, 
som vil ta for seg noen av disse 
spørsmålene.  

Norske arbeidsgivere som har 
ansatte i utlandet eller som 
benytter seg av utenlandsk 
arbeidskraft, samt utenlandske 
næringsdrivende med forhold 
knyttet til Norge, vil gjerne ha 
mange spørsmål til Skattee-
taten. Blant annet er det ofte 
usikkerhet rundt: 

Noen av temaene vi vil skrive 
mer om, er:
• norsk arbeidsgiver med norske 

ansatte i utlandet 

• norsk arbeidsgiver med uten-
landske ansatte i utlandet 

• utenlandsk arbeidsgiver med 
ansatte i Norge 

• oppdrags- og arbeidstaker- 
registeret 

• søknad om skattekort for  
utenlandske ansatte 

• trekkfritak 

• trygdeavgift 

• nordisk trekkavtale 
 
Har du ansatte med uten-
landsforhold? Vi har samlet 
vår informasjon for deg som er 
arbeidsgiver her  https://www.
skatteetaten.no/bedrift-og-or-
ganisasjon/arbeidsgiver/

Skatteinfo 2022 – 2023
Skatteinfo-redaksjonen og alle med- 
forfattere av infoskrivet vil få takke for et 
fantastisk år.  

Vi har i år vært innom flere temaer og problem- 
stillinger, alt fra nye veiledere til utvikling av 
regelverk. Det er viktig for oss å ha en balanse 
mellom de hyppigste temaene som berører de 
fleste av dere, og de temaene som berører få  
– litt for alle.   

Håper dere får noen velfortjente fridager,  
velkommen tilbake neste år.

Bilde: Adobe stock
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