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Nye rutiner for utleggstrekk  
i skattekrav 

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-skatteinfoOverføringen av skatteoppkreveroppgaver fra kommunene til Skatteetaten 

fra 01.11.2020 betyr at det blir én felles skatteoppkrever for hele landet. 

under informasjon om  
utleggstrekk fra 01.11.20.

• Hver opplysningspliktig skal 
sende kun én oppgjørsliste for 
hver termin til adresse  
Skatteetaten – skatteoppkrever, 
postboks 9200 Grønland,  
0134 Oslo.

Oppgjørslisten kan kun sendes inn 
på papir for disse to terminene.

Noen arbeidsgivere betaler  
utleggstrekk i forbindelse med 
lønnsavregning, før forfall. Før 
01.11.20. må betalingen gå til 
kommunal skatteoppkrever som  
i dag.

A-meldingen fra 2021
Fra og med rapporteringen for  
1. termin 2021 skal utleggstrekk 
for skattekrav rapporteres måned-
lig i a-meldingen. Betalingsfristene 
blir som i dag, delt på seks  
terminer med frist 15. i måneden 
etter terminslutt. Det vil ikke lenger 
bli sendt ut preutfylte oppgjørs- 
lister. Skatteetaten er i kontakt 
med leverandørene av lønns- og  
personalsystemer for at disse skal 
kunne tilpasse sine systemer til 
endringene. 

grunner sendes listen for 5. termin 
noen dager senere enn vanlig,  
3. eller 4. november. 

Innbetaling foretas samlet til ny 
skatteoppkrevers konto
• Den nye skatteoppkreveren har 

org.nr. 924 616 733 Skatteetaten 
– skatteinnkreving. 

• Nytt bankkontonummer for  
innbetaling vil stå på oppgjørslis-
ten dere får tilsendt for 5. termin.  
Vi vil også legge ut bankkonto- 
nummeret på skatteetaten.no  

Utleggstrekk for skattekrav for 
5. og 6. termin 2020  
– én oppgjørsliste
Dagens løsning med en oppgjørs- 
liste til hver enkelt kommunale 
skatteoppkrever, erstattes med 
én felles rapportering for alle 
utleggstrekk på skattekrav fra hver 
opplysningspliktig.

For å gjøre dette enklest mulig vil 
vi sørge for at hver opplysnings- 
pliktig kun får tilsendt én samlet, 
preutfyllt oppgjørsliste for 5. og  
6. termin. Av systemmessige 

mailto:skatteinfo%40skatteetaten.no?subject=
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/skatteinfo/
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Temaene på årskonferansen 2020 
er:

• Virksomhetsbegrepet: Grense-
gangen mellom arbeidstaker og 
virksomhet/kapital.

• Prosjekter: Modernisering av 
mva-registeret og ny skattemeld-
ing for næringsdrivende –  
konsekvenser for næringslivet.

• Lønnsområdet: Særlige problem-
stillinger under koronatiden.

• Utfylling av skattemeldingen for 
mva.

Påmelding til årskonferansen 2020 åpner  
1. oktober
Temaene for årets konferanse er nå klare, sammen med datoer og steder for de fysiske konferansene. 
Disse avholdes fra 3. til 27. november. Påmelding til årets konferanse åpner 1. oktober. Det vil i tillegg 
være et digitalt alternativ for årets konferanse. 

• Oppdatering VOSC/VOEC: Erfa-
ringer og vilkår for registrering.

• Arbeidslivskriminalitet: Hvordan 
kan vi bekjempe arbeidslivs- 
kriminalitet?

• Viktige skatteforhold og endring-
er i forbindelse med korona og 
regnskapet 2020. 

• Kompensasjonsordningen:  
Innføring og erfaringer.

• Skattemessige konsekvenser på 
lønnsområdet og endret situa-
sjon med hjemmekontor.

• Erfaringer fra kontroller i 2020. 

• Skatteetatens fokusområder i 
kommende år.

Steder og datoer
Se vedlagt oversikt over steder og 
datoer for de fysiske konferansene 
som arrangeres rundt omkring i 
landet.  

På grunn av smittevernregler blir 
det i år avholdt færre fysiske kon-
feranser med færre antall deltak-
ere per konferanse. Vi forholder 
oss til myndighetens råd og krav, 
og gjør oppmerksom på at det kan 
komme endringer i forbindelse 
med de fysiske konferansene. 

I år vil også alle foredrag bli filmet 
og gjort tilgjengelig digitalt. Vi vil 
komme tilbake med flere detal-
jer rundt dette i neste utgave av 
Skatteinfo.

Påmelding og deltakeravgift
Påmeldingsløsningen for de  
fysiske konferansene åpner tors-
dag 1. oktober. Det vil bli sendt 
ut en egen invitasjon til alle mot-
takere av Skatteinfo i starten av 
oktober med link til påmeldingen. 

Deltakeravgiften er kr 800,- og  
inkluderer servering. I år er det 
innført bindende påmelding.

Velkommen til konferanse!
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350-kronersgrensen er fjernet – men hva  
har kommet i stedet?
I tråd med Stortingets vedtak har det tidligere avgiftsfritaket på innførsel av varer med verdi 
under 350 kroner blitt fjernet, i to runder: For næringsmidler, særavgiftspliktige og restriksjons-
belagte varer fra 1. januar 2020, og for alle andre varer fra 1. april 2020.

Næringsmidler, særavgiftspliktige 
og restriksjonsbelagte varer blir 
nå avgiftsbelagt ved innførselen til 
Norge uansett verdi, mens nett- 
butikkene skal kreve inn mva på 
andre varer med "lav verdi", under 
3000 kroner. Men ingen regel uten 
unntak.

Forenklet ordning for utenland-
ske e-handelsplattformer
Den 1. april ble VOEC (VAT On  
E-Commerce) etablert, en for- 
enklet ordning for registrering,  
rapportering og innbetaling av mva 
for utenlandske e-handelsplatt-
former. Utenlandske nettbutikker 
som selger for mer enn 50 000 
kroner til Norge årlig, har nå plikt 
til å kreve inn mva på varer med 
lav verdi til norske forbrukere. De 
må enten registrere seg i denne 
ordningen eller i Mva-registeret. 

Finansdepartementet innførte 
samtidig en overgangsordning, 
som gir nettbutikkene adgang til 
å søke Skatteetaten om mer tid til 
å gjøre nødvendige tilpasninger i 
sine IT-løsninger. I tillegg har varer 
med verdi under 350 kroner fått et 
midlertidig deklarasjonsfritak, for å 
forhindre pakkekø på grensen.

Hva med norske kunder?
For norske virksomheter, som 
kunde hos nettbutikkene, er 
reglene og rutinene for innførsels-
mva de samme som tidligere. For 
norske forbrukere innebærer den 
nye ordningen at det hovedsakelig 
blir samme avgiftsnivå på varer 
kjøpt i norske butikker og uten-
landske nettbutikker, noe som har 

vært etterlyst av varehandelen i 
Norge i flere år. Mva for varer med 
lav verdi kan nå kreves inn av den 
utenlandske nettbutikken og be-
tales på salgstidspunktet. Forsen-
delser merket med at mva er betalt 
skal ikke fortolles på grensen, og 
det blir dermed billigere å få varen 
inn til Norge siden kunden slipper 
unødvendige gebyrer.

Hvem er registrert i VOEC- 
ordningen?
Så langt har 712 selskaper  
registrert seg i VOEC-ordningen 
for varesalg til norske forbrukere, 
og noen titalls av disse har søkt 
om å ta del i overgangsordningen. 
Skatteetaten publiserer jevnlig 
hvem som er registrert i VOEC-
ordningen, slik at forbrukerne kan 
sjekke om aktøren de handler fra 
er registrert. I tillegg er vanlig  
mva-registrerte aktører søkbare 
hos Brønnøysundregistrene. 

Stikkprøver
Det utføres kontroller for å sikre at 
reglene overholdes. En stikk- 
prøvekontroll ble utført i juni, og 
man har tilskrevet selskaper som 
burde ha vært registrert. Etter- 
levelse av ordningen vil bli fulgt 
opp. Det er trolig likevel mange 
nettbutikker som ikke er registrert 
ennå, men Skatteetaten mottar 
flere nye registreringer i uka.

Enkel ordning for utenlandske 
aktører
Den første kvartalsvise VOEC- 
innrapporteringen i juli var en  
viktig milepæl. For mange uten-
landske aktører var det uvant å 

bruke Altinn for innrapportering og 
betaling, og noen aktører spurte 
om det faktisk kunne være så  
enkelt – hadde de glemt noe? 

I løpet av de første månedene 
ordningen har eksistert, har det 
oppstått flere utfordringer, der eks-
empelvis selgere ikke har merket 
pakken riktig og varene dermed 
har blitt avgiftsbelagt to ganger - 
både ved salget og ved innførsel 
til Norge. Dette skyldes uklar  
praksis ved returer og reklama- 
sjoner til nettbutikkene, eller at 
ikke-VOEC varer (som nærings- 
midler) har blitt forsøkt sendt  
gjennom VOEC. Slike henvendels-
er har blitt fulgt opp underveis, og 
har stort sett løst seg raskt.  

Vi fortsetter å ha dialog med nett- 
butikkene, Tolletaten, Posten og 
andre aktører i vareførselen, og 
justerer informasjonen om ord- 
ningen og regelverket underveis. 

https://www.skatteetaten.no/globalassets/bedrift-og-organisasjon/voec/voec-registered-suppliers-pr-12-august.pdf
https://www.skatteetaten.no/globalassets/bedrift-og-organisasjon/voec/voec-registered-suppliers-pr-12-august.pdf
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og etablering/avslutning av  
selskap.

Fordeler med chat-robot
Chat-roboten er alltid tilgjengelig. 
Den jobber 24/7, trenger aldri 
pauser og det er aldri kø. 
Mange av spørsmålene vi mottar 
i andre kanaler kan besvares via 
chat-roboten. 

Vi opplever tider hvor pågangen 
til Skatteetaten er stor, og dette 
medfører kø. Hvis de som har 
spørsmål til oss blir flinke nok til å 
bruke chat-roboten, vil vi også bli 
mer tilgjengelige i de andre kana-
lene i åpningstiden.

En annen fordel er at chat- 
roboten fungerer som en søke- 

motor til skatteetaten.no.  
Chat-roboten vil henvise til  
riktige sider på skatteetaten.no, 
og dermed kan det bli enklere å 
finne frem til de opplysninger man 
ønsker. Chat-roboten tilbyr steg 
for steg veiledning, og dermed bør 
det være mulig for de aller fleste å 
utføre enkle oppgaver og rapport-
eringer. 

"Men hva hvis chat-roboten ikke 
gir tilfredsstillende svar?" Vi har 
siden starten vært opptatt av at 
det ikke skal bli vanskeligere å få 
kontakt med en veileder hos oss. 
Bruker man chat-roboten i åpning-
stiden, så er chat-roboten raskt ute 
med å tilby valg om å chatte med 
en veileder eller ringe oss, om det 
er spørsmål den ikke forstår. 

Videre utvikling av chat-robot?
Neste steg i utviklingen vil være 
at Skatteoppkreveren også blir 
integrert i chat-roboten. Etter hvert 
vil også mva-spørsmål kunne 
besvares. 

Ikke alltid lett å tolke
Utfordringene for oss som  
produserer innholdet er at 
spørsmål skrives på mange  
forskjellige måter. For eksempel 
hadde vi en samtale hvor den 
som chattet konsekvent omtalte 
chat-roboten for robåt, og da blir 
chat-roboten naturlig nok litt for- 
virret når den skal tolke teksten.

Her kan du starte chat.

Skatteetatens chat-robot er  
utviklet som et hjelpemiddel til de 
som kontakter oss med de  
vanligste spørsmålene. Den ble 
lansert på tampen av fjoråret, i 
første omgang for lønnstakere og 
pensjonister. Per i dag dekker  
chatroboten hovedsakelig  
områdene skatt og folkeregister. 

For næringsdrivende
Nytt rett før sommeren er at chat- 
roboten også svarer på skatte-
spørsmål fra næringsdrivende. 
Typiske spørsmål som besvares, 
dreier seg om forskuddsskatt, 
skattemelding med næringsopp- 
gaver og andre skjemaer, og  
skatteoppgjør. Det er også  
utarbeidet noen svar rettet mot  
A-ordningen, aksjonærregisteret 

Chat-robot – et nytt hjelpemiddel 
i Skatteetaten
Chat-robot er en automatisert tjeneste som gir deg svar ved  
å tolke innholdet i dine spørsmål.

https://www.skatteetaten.no/kontakt/chat-med-oss/
https://www.skatteetaten.no/kontakt/chat-med-oss/
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Viktige nye endringer i merverdiavgiftsloven 
Alle disse endringene har trådt i kraft:

Paragrafene 6-1 og 6-2 om aviser og elektroniske nyhetstjenester
Merverdiavgiftsfritaket for aviser, i trykt og elektronisk format utvides til også å omfatte  
dybdejournalistikk
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nullmoms-for-dybdejournalistikk/id2702319/  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-107-ls-20192020/id2702091/?ch=11#kap11-1)

Se også tilhørende endringer i merverdiavgiftsforskriften: 
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-25-1388)

Paragraf 6-7 om fritak for kjøretøy mv. 
Oppretting og presisering 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-107-ls-20192020/id2702091/?ch=21#kap21-15)

Paragraf 10-7 om varer som gjenutføres eller er feildeklarert 
Oppretting og presisering 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-107-ls-20192020/id2702091/?ch=21#kap21-17)

Paragraf 15-10 dokumentasjonsplikt
Oppretting og presisering 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-107-ls-20192020/id2702091/?ch=21#kap21-16)

Mva-meldingen fikk ny utforming i 
2017. Blant annet ble post 1  
endret. På den gamle mva- 
meldingen var post 1, i tillegg til 
rapportering av omsetning unntatt 
fra loven, også en summerings-
post. Det er den ikke lenger.

Lengre behandlingstid
Skattekontoret ser at det ofte 
gjøres feil ved utfylling av post 1  
i mva-meldingen, den brukes  
fortsatt som en summeringspost. 
Da vil den bli stoppet ved over-

føring fra Altinn til Skatteetatens 
saksbehandlingssystem. Det fører 
til manuell saksbehandling, og 
lengre tid før mottatt melding blir 
godkjent. 

En riktig utfylt mva-melding blir 
i de fleste tilfeller godkjent uten 
manuell saksbehandling.

Bruk av elektronisk utfylling av 
mva-melding direkte fra regn- 
skapssystemet, vil bidra til at 
meldingene blir riktig utfylt.

Utfylling av mva-meldingen – post 1
I den nye mva-meldingen skal det i post 1 kun innrapporteres omsetning som er unntatt fra loven.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nullmoms-for-dybdejournalistikk/id2702319/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-107-ls-20192020/id2702091/?ch=11#kap11-1
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-06-25-1388
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-107-ls-20192020/id2702091/?ch=21#kap21-15
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-107-ls-20192020/id2702091/?ch=21#kap21-17
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-107-ls-20192020/id2702091/?ch=21#kap21-16
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Spørsmålet i saka var om ein  
synskirugisk plattform for behand- 
ling var ei fjernleverbar teneste, 
i relasjon til meirverdiavgiftslova 
2009 § 3-30 fjerde ledd og tidleg- 
are forskrift 15. juni 2001 nr. 684.

Lagmannsretten si avgjerd
I saka er det etterberekna meir-
verdiavgift for perioden 2009 til 
2014. Lagmannsrett kom til at 
definisjonen av fjernleverbare 
teneste er den same etter meir-
verdiavgiftslova 2009 og den tid- 
legare forskrifta, slik at vurderin-
gane i denne saka blir den same 
for inntektsåret 2009 og dei  
seinare inntektsåra. 

Kva er ei fjernleverbar teneste? 
I ein dom av 4. mai 2020 frå Borgarting lagmannsrett har staten fått 
medhald i sak om meirverdiavgift på kjøp av tenester frå utlandet.

Ei fjernleverbar teneste er ei ten-
este der utføring eller levering  
ikkje – eller vanskeleg – kan  
knytast til ein bestemt fysisk stad. 
Det som er avgjerande er at  
tenesta kan fjernleverast og ikkje 
om ho faktisk blir fjernlevert. Kon-
sulenttenester, advokattenester, 
reklametenester, IT-tenester og 
tenester som kan leverast elek-
tronisk, er døme på fjernleverbare 
tenester. Utleige av arbeidskraft er 
og ei fjernleverbar teneste.

Fakta i saka
I denne saka har to italienske 
selskap inngått avtale med ein 
norsk kunde om utleige av både 

maskiner og programvare til bruk i 
verksemda til kunden. Kunden er 
augelege. Han må ha tilgang på 
både maskiner og programvare for 
å stilla diagnosane. Kunden må 
bruka dei fysiske apparat i verk-
semda si og apparata er levert 
til kunden sitt forretningssted. I 
avtalen blir tilhøvet  sett på som eit 
utleige tilhøve – rental offer. 

Det er i Noreg at kundekontaktane 
følges opp, og det er snakk om 
langvarige leigetilhøve. Apparata 
er avhengige av databehandling 
og utveksling av informasjon frå 
ein server i Italia, men det er ikkje 
avgjerande. 

Kan denne behandlingsplatt- 
forma for synskirurgi reknast 
som ei fjernleverbar teneste? 
Sjølv om dei italienske selskapa 
levere både software og hardware, 
skal dette sjåast under eitt.  
Det betyr at man ikkje skal skila ut 
ein del av leveringa som avgiftsfri 
og ein annan del som avgiftsplik-
tig. Dette er grunnen til at det må 
vurderast om leveransen hovud-
sakleg er stadbunden eller ikkje. 

Lagmannsretten kom til at  
vesentlege deler av den ytinga 
som dei ankande partane har  
levert er stadbunden. Dei la då 
vekt på at den økonomiske  
verdien at få stilt dei fysiske  
apparat til disposisjon i Noreg, og 
at apparata er heilt nødvendige for 
å gjennomført undersøkingar og 
behandling av dei norske pasien-
tane. Sidan tenesta ikkje blir rekna 
som fjernleverbar så ligg det føre 
avgiftsplikt for dei utanlandske 
selskapa i denne saka. 

https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2019-92898?q=fjernleverbar

