
1

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. 2 – mars 2022

Skatteinfo

Mva-meldingen kan leveres via 
regnskapssystem eller du kan 
logge deg på skattetaten.no/lever- 
mvamelding. 
 
NB! Fristen er i påskeuken 
Fristen for næringsdrivende med 
to-månedlig termin er 11. april, 
altså i påskeuken. Skatteetaten 
anbefaler at så mange som mulig 
leverer i god tid før fristen. 
 
Innsending fra  
regnskapssystem 
Skatteetaten har jobbet tett med 
mange systemleverandører for at 
den næringsdrivende skal kunne  

sende mva-meldingen direkte  
fra regnskapssystemet. Vi  
anbefaler at alle som benytter  
et regnskapssystem leverer 
mva-meldingen direkte derfra. 
Da vil mva-meldingen genereres 
basert på regnskapsdata,  
valideres og kan sendes direkte 
inn til Skatteetaten. Det er raskere 
og enklere, og det vil redusere 
muligheten til å gjøre feil. 
 
Lurer du på om du bør begynne 
å rapportere inn skatt og mva. fra 
regnskapssystem?  
Les våre råd på  
skattetaten.no/regnskapssystem.  

Før påske skal over 300 000 næringsdrivende levere  
mva-meldingen i det nye formatet. 

Mva-meldingen skal leveres  
i nytt format innen 11. april

RF-skjemaene kan ikke lenger 
benyttes 
Næringsdrivende som driver  
alminnelig næring eller primær- 
næring med to-månedlig termin, 
kan ikke lenger benytte Altinn- 
skjemaene RF-0002 og RF-0004. 
Bare korrigeringer på terminer 
som gjelder før 2022 må meldes 
inn på gammelt format i Altinn. 

Gjør endringene selv! 
Visste du at du raskt og enkelt  
kan både endre kontonummer og 
søke om å endre terminlengde  
ved å logge deg inn på Skatte- 
etatens løsning for mva? Her får 
du enkelt oversikt over plikter, 
terminlengde, mva-meldinger med 
videre. Skatteetaten ønsker at du 
som næringsdrivende unngår å 
benytte kontaktskjema for å be om 
endringer knyttet til virksomhetens 
mva-registrering, men gjør dette 
selv i vår innloggede tjeneste. 
De aller fleste endringer vil da bli 
automatisk behandlet.

Nyttige lenker 

skatteetaten.no/mvamelding
skatteetaten.no/mvaregister 
skatteetaten.no/nymva 
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mailto:skatteinfo%40skatteetaten.no?subject=
http://skatteetaten.no/artikler-skatteinfo
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/mva-melding/?310141=310147
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/mva-melding/?310141=310147
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/rutiner-regnskap-og-kassasystem/regnskapssystem/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/registrere-endre-slette/#endring-og-sletting
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/registrere-endre-slette/#endring-og-sletting
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/mva-melding/?310141=310147
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/registrere-endre-slette/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/modernisering/
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Fritak, unntak og fradragsrett for merverdiavgift
Omsetning innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven har betydning for fradragsretten.

Alt salg av varer og tjenester mot 
vederlag er i utgangspunktet av-
giftspliktig. Det er imidlertid noen 
typer omsetning som er enten 
fritatt eller unntatt fra avgiftsplikt. 
Selv om det er en viktig forskjell 
mellom fritak og unntak, erfarer 
skattekontoret at mange er usikre 
på dette skillet.

Det skal ikke beregnes utgående 
merverdiavgift på verken fritatt 
eller unntatt omsetning. De to 
typene omsetning må likevel ikke 
forveksles. Forskjellen gjelder 
rett til fradrag på inngående 
merverdiavgift.  

• For fritatt omsetning gjelder 
reglene i merverdiavgiftsloven 
– virksomheten er registrert i 
merverdiavgiftsregisteret – og 
gir rett til fradrag på kjøp til bruk 
i virksomheten. Noen eksempler 
er eksport og salg av aviser og 
tidsskrifter. 

• Unntatt omsetning – blant 
annet tjenester innenfor helse, 
undervisning og finans – er ikke  
omfattet av loven, og gir ikke rett  
til fradrag.  

Merk at det for eksportsalg ikke er 
type vare eller tjeneste som gjør 
salget fritatt, men selve eksporten.

Unntatt og fritatt omsetning  
rapporteres på to ulike koder i  
merverdiavgiftsmeldingen
• fritatt – kode 5 (tidligere post 6 

og post 2)
• unntatt – kode 6 (tidligere  

post 1)

Det er verdt å merke seg at internt 

salg mellom foretak som er felles-
registrert i merverdiavgifts- 
registeret, ikke anses som mer- 
verdiavgiftspliktig omsetning. 
Slikt salg skjer uten beregning av 
utgående merverdiavgift og skal 
føres på kode 6 i merverdiavgifts-
meldingen.

Feilklassifisert omsetning
Feilklassifisert omsetning kan gi 
feil fordelingsnøkkel og føre til at 
det fradragsføres for lite eller for 
mye inngående merverdiavgift. Et 
eksempel på dette kan være at et 
foretak feilaktig klassifiserer fritatt 
omsetning som unntatt omsetning.  
Dersom foretaket har pliktig 
omsetning i tillegg, fremstår det 
dermed som at foretaket har delt 
virksomhet med rett til forholds-
messig fradrag for inngående 
merverdiavgift på fellesan- 
skaffelser. 

Med riktig klassifisering kunne 
foretaket krevd fullt fradrag, fordi 
omsetningen i sin helhet er om-
fattet av loven, og feilklassifisert 

omsetning kan dermed føre til 
at selskapet kan komme til å 
fradragsføre mindre enn det har 
krav på. En slik feilklassifisering 
kan også føre til at Skatteetaten 
oppfatter virksomheten som delt, 
noe som kan forårsake unødven-
dige konsekvenser og arbeid for 
foretaket. 

Korrekt klassifisering av fritatt og 
unntatt omsetning og plassering 
på riktig kode i merverdiavgifts-
meldingen, er derfor svært viktig. 
Selv om begge deler faktureres 
uten merverdiavgift, har det stor 
betydning for fradragsretten for 
inngående merverdiavgift. 

Fradragsrett for inngående 
merverdiavgift
Som nevnt vil kostnader i  
forbindelse med salg av varer 
eller tjenester som er unntatt fra 
merverdiavgiftsplikt, ikke gi rett til 
fradrag for inngående merverdi- 
avgift, fordi slik virksomhet ikke er 
omfattet av loven.

Artikkelen fortsetter
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Skattemeldingen 2021 – veiledere og filmerFritatt, unntatt mva. fortsetter

Motsatt er det fradragsrett for 
inngående merverdiavgift på  
kostnader knyttet til omsetning 
som er omfattet av loven. Det 
gjelder uavhengig av merverdi- 
avgiftssats, slik at også fritatt  
(nullsatset) omsetning gir rett til  
fradrag. 

Har virksomheten omsetning som 
både er omfattet og ikke omfattet 
av loven, er virksomheten delt. 
Dersom en anskaffelse brukes 
både i avgiftspliktig og unntatt  
virksomhet, vil dette være en  
fellesanskaffelse som det fore- 
ligger forholdsmessig fradrag for. 

Om avgiftspliktig omsetning utgjør 
mer enn 95 % eller mindre enn  
5 %, vil imidlertid ubetydelighets-
regelen 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 s. 6.

Fra merverdiavgiftsloven

Fellesregistrering og internt 
salg – § 2-2 tredje ledd

Hovedregel og unntak –  
kapittel 3

Fritak – kapittel 6

Fellesanskaffelse – § 8-2

Ubetydelighetsregelen –  
§ 8-2 tredje og fjerde ledd

Skattemeldingen kommer på forskjellige dager frem til 4. april.  
Du får beskjed når du kan sjekke din. 

Utleie eller salg av bolig 
Leier du ut bolig, kan inntekten  
være skattepliktig. Sjekk  
veiledningen på skatteetaten.no  
og rapporter det riktig i skatte-
meldingen.

Veilederen gir også svar på om 
hvilke opplysninger som skal inn i 
skattemeldingen ved salg av bolig. 

Innbetaling tilleggsforskudd for 2021
Hvis kunden din må betale rest-
skatt, kan tilleggsforskudd betales 
innen 31. mai etter inntektsåret. 
Da unngår de å betale renter på 
restskatten. 

Du finner KID-nummer på skatte- 
etaten.no Lag KID for tilleggsfor-
skudd og forskuddsskatt. 
KID-nummer for tilleggsforskudd 
for enkeltpersonforetak skal være 
rettet mot fødselsnummeret til 
innehaver. Innbetalinger med KID 
rettet mot organisasjonsnummer 

til enkeltpersonforetaket kommer 
ikke med i skatteoppgjøret.

Usikker på hvilke fradrag du har 
krav på? 
Unngå feil med fradrag, bruk fra- 
dragsveilederen, så blir det riktig. 

Nyttige filmer 
Her finner du noen filmer som vil 
hjelpe deg med å levere ny skatte- 
melding for næringsdrivende, og 
filmer for personlig skattepliktige. 
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https://www.skatteetaten.no/globalassets/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/skatteinfo/skatteinfo-6-2021.pdf
https://lovdata.no/lov/2009-06-19-58/§2-2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-58#KAPITTEL_3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-58#KAPITTEL_6
https://lovdata.no/lov/2009-06-19-58/§8-2
https://lovdata.no/lov/2009-06-19-58/§8-2
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/utleie/
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skatteoppgjor/restskatt/kid-for-tilleggsforskudd-og-forskuddsskatt/
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skatteoppgjor/restskatt/kid-for-tilleggsforskudd-og-forskuddsskatt/
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/fradragsveilederen/
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/fradragsveilederen/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/skattemelding-naringsdrivende/hjelp-til-skattemelding/film-om-skatt-naringsdrivende/
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/skatt123/film-om-skatt/
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Post 280 i skattemeldingen  
– fremførbart underskudd fra tidligere år

Skatteetaten anbefaler kvalitetssikring av beløpet i post 280 i skattemeldingen, da årsoppgjørs- 
programmene kan ha hentet beløpet fra post 290 i fjorårets skattemelding.

Tidligere versjon av rettledning 
til skattemeldingen inneholdt feil, 
rettledningen er nå korrigert på 
dette punkt.

Slik fører du riktig beløp som 
skal inn i skattemeldingen 
Ved utfylling av skattemeldingen 
for 2021, må selskapet hente  
beløpet til post 280 fra siste  
skatteoppgjør for 2020.  

Selskapet kan ikke videreføre det 
fremførbare underskuddet  
(post 290), fra fjorårets innleverte  
oppgaver.

For 2020 var det anledning til 
å tilbakeføre underskudd som 
oppsto i 2020 mot inntekt i 2019 
og/eller 2018. På grunn av denne 
tilbakeføringsordningen, kan  
post 290 i den innleverte skatte- 

meldingen for 2020 være ulik det 
faktiske fremførbare underskuddet 
i skatteoppgjøret.
 
Fremførbart underskudd som 
gjelder per 01.01. vil selskapene 
alltid finne i siste skatteoppgjør. 
Beløpet vil være det som gjelder 
helt til vedtak på en eventuell 
klage foreligger. 
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lagret på blokkjeden vil også være 
unik for hver av disse NFTene. 
Selve bildet ligger ikke på blokk-
kjeden, men NFTen har som oftest 
en lenke til en nettside hvor bildet 
kan vises og lastes ned. 

Skatt
Skatteetaten anser NFT som et 
formuesobjekt og beskatningen 
skjer på samme måte som for andre 
virtuelle eiendeler.  Alle inntekter 
knyttet til en NFT er i utgangs- 
punktet skattepliktige og må oppgis 
på skattemeldingen. Dersom det er 
pådratt kostnader knyttet til inntekter 
fra NFT, kan det være fradragsrett 
for disse.

Opprettelse av NFT, kalt minting, 
utløser ikke beskatning. Det vil  
imidlertid foreligge en realisasjon av  
eventuell kryptovaluta du har brukt 
som betaling for transaksjonskost-
nader ved opprettelsen. Kost-
nadene til opprettelsen vil inngå i 
inngangsverdi ved et senere salg av 
NFTen.

Salg av en NFT er en skattemessig  
realisasjon. Du må foreta en 

Selv om det er mange bruks- 
områder og objekter en NFT kan 
knyttes til, er det først og fremst 
i markedet for digital kunst, ofte 
omtalt som kryptokunst, hvor NFT 
har fått sitt framspring. På verdens-
basis utgjør dette markedet allerede 
flere hundre milliarder kroner. Det 
er forventet at markedet for NFTer 
vil vokse og utvikle seg videre og 
særlig i metaverse – det virtuelle  
3D-universet online.

Mer om NFT
Non-fungible token (NFT) er en 
unik digital kode, registrert på 
en blokkkjede. Denne koden 
er knyttet til en eiendel og har 
som formål å bevise eierskap til 
eiendelen. En NFT er som regel 
knyttet til et digitalt objekt (digital 
kunst, musikk, samlegjenstand, 
spillfigur, avatar med videre), 
men den kan også være knyttet 
til en fysisk eiendel (kunst, eien-
dom med videre). Bruksområder 
for NFT utvides stadig.  
Blokkjedeteknologi skal sørge 
for at en NFT ikke kan fjernes, 
ødelegges eller forfalskes.  
Alle transaksjoner av en NFT 
lagres på blokkjeden.

NFT, blokkjede og eierskap
Til forskjell fra kryptovaluta og 
vanlige digitale tokens, er hver NFT 
unik, selv om flere NFTer kan ha 
identiske egenskaper. Et eksempel 
kan være et digitalt bilde som er 
solgt i 100 eksemplarer som 100 
NFTer. Alle som eier en av NFTene 
kan bevise at de eier en kopi av 
bildet. Forskjellen trenger bare være 
identifikatoren de får på blokkjeden 
som ikke er lik de andre 99.  
Transaksjonshistorikken som blir 

gevinst- eller tapsberegning. 
Gevinst eller tap utgjør differansen 
mellom inngangs- og utgangsverdi i 
norske kroner. Utgangsverdi utgjør 
vederlaget du mottar for NFTen, 
med fradrag for transaksjonskost-
nader. Inngangsverdien vil være 
kostprisen. 

Royalty eller tilsvarende betaling 
som gir utsteder eller annen rettig- 
hetshaver inntekt ved et videresalg 
av en NFT, er skattepliktig. Det 
er skattepliktig på tidspunktet for 
videresalget med den markedsverdi 
betalingen har – betalingen vil  
normalt være i kryptovaluta.

Hvis salg av NFT skjer i virksomhet, 
vil inntekter fra salget anses som 
virksomhetsinntekt. Det samme 
gjelder inntekter som royalty eller 
tilsvarende betalinger. 

Formuesverdien av NFT settes til 
omsetningsverdien ved årsskiftet 
som for andre formuesobjekter og 
inngår i grunnlaget for formuesskatt.
Verdivurderingen må kunne doku-
menteres ved forespørsel. Dersom 
det ikke med rimelig sikkerhet kan 
fastsettes en omsetningsverdi på 
din NFT, kan inngangsverdien føres 
som formuesverdi.

Det er egne regler for beskatning 
av gevinst ved realisasjon av innbo 
eller annet løsøre som har vært 
brukt i eierens bopel eller hushold-
ning. Det er også egne regler for 
formuesbeskatning av slikt innbo og 
løsøre. NFTer vil normalt ikke kunne 
anses som innbo/løsøre i denne 
sammenheng fordi NFT i seg selv er 
en digital kode og ikke objektet den 
er knyttet til.

NFT er for alvor blitt en ny type investeringsobjekt også i Norge det siste året. Skatteetaten har  
mottatt mange henvendelser om hvordan dette skal behandles skattemessig.

Skatt på kryptokunst og andre NFTer 

Bilde: Adobe Stock

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/om/virtuell-valuta/skatteregler---virtuell-valuta/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/innbo-og-losore/I-2.001/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/innbo-og-losore/I-2.001/
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Særavgifter – avgift på  
elektrisk kraft levert til datasenter

Det har vært mange medieoppslag 
om høye strømpriser den siste 
tiden. Noen foretak som driver 
datasentre, har uttalt seg om at de 
har midlertidig stengt eller redusert  
omfanget av virksomheten. Slike 
vurderinger og beslutninger kan 
imidlertid ha betydelige  
konsekvenser for el-avgiften, som 
bedrifter – både datasentre og 
nettselskaper – må være klar over.

Generelt om el-avgift for 
datasentre
Stortinget har vedtatt at det skal 
betales avgift til staten (el-avgift) 
for all forbruk av elektrisk kraft 
som leveres i Norge. Næringsvirk-
somhet i den såkalte tiltakssonen 
– enkelte kommuner i Troms og 
Finnmark fylke – og noen typer 
næringsvirksomhet i resten av 
landet, har rett til fritak for  
el-avgiften eller til å betale  
redusert avgift hvis de oppfyller 
visse vilkår.  

Vilkår for rett til redusert sats
Datasenter er én type næringsvirk-
somhet som kan ha rett til å betale 
redusert el-avgift for forbruk av 
elektrisk kraft. Følgende vilkår må 
være oppfylt:
• Foretak må drive med lagring og/

eller prosessering av data som 
hovedvirksomhet. Datasenter 
som driver med utvinning av 
kryptovaluta er også omfattet.

• Datasenter skal ha et elektrisk 
anlegg som har kapasitet på 
over 0,5 MW. Dette må bekreftes 

av en autorisert elektriker.  
Bekreftelsen skal sendes til 
nettselskapet. Foretaket skal 
varsle nettselskapet hvis man 
foretar tekniske forandringer på 
anlegget som reduserer  
kapasiteten.

• Den reduserte satsen  
omfatter kun elektrisk kraft som 
benyttes til servere, kjølesystem, 
pumper, belysning, sikkerhets- 
anordninger, aggregater og 
anordninger som direkte støtter 
servernes funksjon. 

• Foretaket må sende inn en 
egenerklæring til nettselskapet 
som viser fordelingen mellom 
kraft som benyttes til data- 
senter med krav på redusert 
sats, og kraft som benyttes til 
andre formål. Det skal betales 
full avgift for all kraft levert til  
administrasjonsbygg. Det er  

viktig å merke seg at egen-
erklæring som presiserer  
fordelingen, må gis selv om man 
har rett til redusert sats for all 
levert kraft.

• Foretaket må dokumentere ved 
en egenerklæring om at anlegget 
har faktisk uttak over 0,5 MW.

Kravet til faktisk uttak  
over 0,5 MW 
Faktisk uttak over 0,5 MW betyr 
kontinuerlig uttak av dette, 
uten avbrytelser. Perioder med 
strømavbrudd/driftsstans for  
nødvendig vedlikehold, service 
eller liknende på datapark, bygg 
eller anlegg, kan holdes utenfor  
beregningen. Slik driftsstans skal 
kunne dokumenteres. 

Artikkelen fortsetter

Datasentrenes stenging eller 
redusering av virksomheten  
på grunn av høye strømpriser, 
kan gi avgiftsmessige  
konsekvenser. 
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Datasenter, fortsetter 

Andre grunner for driftsstans, 
blant annet høye strømpriser, vil i 
utgangspunktet føre til at vilkåret 
ikke lenger regnes som oppfylt og  
retten til redusert sats vil falle bort.

Kontinuerlig uttak skal vurderes 
for perioden det er fakturert for, og 
som særavgiftsmeldingen gjelder. 
Skattleggingsperioden (rappor-
teringsterminen) for el-avgift er 
per kvartal. Det betyr at dersom 
nettselskapet har månedlig fak-
tureringsperiode, må uttaket være 
kontinuerlig over 0,5 MW for de 
tre fakturaene som inngår i den 
enkelte rapporteringsterminen. 
Datasenteret må informere nett- 
selskapet om manglende  
kontinuerlig uttak, og nettselskapet 
skal fakturere datasenteret med 
full el-avgift for hele rapporterings-
terminen som er berørt. 

For spørsmål om dette temaet, 
send henvendelse til
elavgift.fokus@skatteetaten.no

Mer generell informasjon om 
el-avgift kan du lese i
Særavgiftsforskriften (saf.) 
kapittel 3-12 (særlig §§ 3-12-6, 
3-12-10 og 3-12-11.  
Skattedirektoratets (SKD)  
kommentarer (årsrundskrivet). 

To viktige prinsipputtalelser 
fra SKD som klargjør noen 
problemstillinger 
Prinsipputtalelse av 27.06.2018 
om datasentre og utvinning av 
kryptovaluta.  
Prinsipputtalelse av 13.09.2019 
om forståelsen av kravet om 
faktisk uttak over 0,5 MW.
Særavgiftsmeldingen, skatte-
forvaltningsforskriften § 8-4-2, 
andre ledd

Næringsdrivende og selskap samt deltakere i selskap kan nå søke 
om utsettelse for levering av skattemeldingen til 30. juni. 

Nå er det mulig å søke om utsatt 
frist for skattemeldingen for 2021

Søknad må sendes innen  
31. mai på skjema RF-1114 –  
Søk om utsatt frist for levering 
av skattemeldingen – nærings-
drivende – Skatteetaten. 

Ektefelle  
Ektefeller til næringsdrivende som 
har søkt om utsettelse vil  
automatisk få samme frist som 
den næringsdrivende har fått  
innvilget. 

Ny løsning for utsatt frist for 
klienter 
For inntektsåret 2021 lanseres en 
ny og bedre løsning på  
skatteetaten.no for regnskaps- 
førere og revisorer som skal søke 
om utsettelse for klienter –  
Søknad om utsatt frist for  
levering av skattemeldingen for 
klienter - Skatteetaten. 

Løsningen skal gjøre det enklere 
å søke for flere klienter, da du kan 
laste opp ferdige klientlister. Her 
vil du også få svar på om klientene 
har levert, allerede har fått utsatt 
frist, eller av andre grunner ikke 
kan gis utsettelse.

Regnskapsførere og revisorer kan 
fortsatt velge å søke om utsettelse 
for klienter via Altinn på skjema 
RF-1113 som tidligere. 

Andre frister 
For petroleumsselskaper gjelder 
egne frister og regler, og søknad 
om utsettelse må sendes  
Oljeskattekontoret – Skatteetaten 

Lønnsmottakere og pensjonister 
kan søke om én måneds  
utsettelse innen 30. april via  
Min skatt – Skatteetaten
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mailto:elavgift.fokus%40skatteetaten.no?subject=
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-11-1451#KAPITTEL_3-12
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-11-1451#KAPITTEL_3-12
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/rundskriv-retningslinjer-og-andre-rettskilder/avgiftsrundskriv/elektrisk-kraft-2022/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/rundskriv-retningslinjer-og-andre-rettskilder/avgiftsrundskriv/elektrisk-kraft-2022/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/tolkningsuttalelse-elektrisk-kraft-datasentre-kryptovaluta/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/avgift-pa-elektrisk-kraft-levert-til-datasentre--forstaelsen-av-kravet-om-faktisk-uttak-over-05-mw-i-saravgiftsforskriften--3-12-6-og-hvilken-periode-som-skal-benyttes-ved-vurderingen/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatteforvaltningshandboken/2020/kapittel-8-opplysningsplikt-for-skattepliktige-trekkpliktige-mv/ID-8-4.001/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatteforvaltningshandboken/2020/kapittel-8-opplysningsplikt-for-skattepliktige-trekkpliktige-mv/ID-8-4.001/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatteforvaltningshandboken/2020/kapittel-8-opplysningsplikt-for-skattepliktige-trekkpliktige-mv/ID-8-4.001/
https://www.skatteetaten.no/skjema/utsatt-frist-levering-av-skattemeldingen-naringsdrivende/
https://www.skatteetaten.no/skjema/utsatt-frist-levering-av-skattemeldingen-naringsdrivende/
https://www.skatteetaten.no/skjema/utsatt-frist-levering-av-skattemeldingen-naringsdrivende/
https://www.skatteetaten.no/skjema/utsatt-frist-for-levering-av-skattemeldingen-for-klienter/
https://www.skatteetaten.no/skjema/utsatt-frist-for-levering-av-skattemeldingen-for-klienter/
https://www.skatteetaten.no/skjema/utsatt-frist-for-levering-av-skattemeldingen-for-klienter/
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/skatteetaten/soknad-om-utsatt-frist-for-levering-av-klienters-skattemelding-for-formues--og-inntektsskatt/
https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/andre-kontorer/oljeskattekontoret/
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/min-skatt/
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Utenlandske foretak  
– endring av frist for å gi opplysninger

Opplysninger om oppdraget (start, 
avslutning og endringer), oppdrags- 
taker, arbeidstaker og dennes 
første og siste arbeidsdag, skal gis 
innen den 5. i neste måned. 

Hvis det skjer endringer i opp- 
draget og for arbeidstakere etter 
den 20. i måneden, skal opplys- 
ningene gis/endres innen den 15. 
i neste måned. Dette gjelder også 
oppdrag som starter etter den 20. 
i måneden. Opplysningene skal 
rapporteres på den måneden de 
gjelder for. 

Når det er innvilget trekkfritak for 
arbeidstakere hos opplysnings- 
pliktige, er fristen for rapportering i 
a-ordningen for disse arbeids- 
takerne utsatt til 15. januar året 
etter. 
 
Opplysningene skal rapporteres 
på den måneden de gjelder. Den 
utsatte fristen gjelder kun opplys- 
ningene for de arbeidstakerne det 
er gitt trekkfritak for. Er det også 
arbeidstakere uten trekkfritak på 
samme oppdrag, gjelder ordinære 
frister for rapportering i a-ord- 
ningen for disse arbeidstakerne.

Rammeavtaler 
Når det er inngått en rammeavtale 
skal det enkelte avrop (enkelt- 
stående oppdrag under ramme- 
avtalen) rapporteres, men man 
trenger ikke gi opplysninger om 
selve rammeavtalen. Opplysninger 
må fremdeles gis om start- og 
avslutningstidspunkt, sted for ut-
førelse, rammekontraktsnummer, 
avropsnummer, og avtalt vederlag. 

Fritak fra å levere skattemelding
Foretak som klart er unntatt 
beskatning i Norge etter skatte- 
avtale med hjemlandet, kan nå 
søke om fritak fra å levere skatte-
melding. Søknad leveres til Skatte- 
etaten ved å logge inn på siden til 
kontaktskjema RF-1306.  

Velg tema Skattemelding på 
nedtrekksmeny etter innlogging. 
Søknader bør begrunnes og 
sendes til Skatteetaten i god tid 
før innleveringsfristen for skatte- 
meldingen. Et eventuelt fritak 
gjelder ett inntektsår om gangen.

Fristen for å gi opplysninger om utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere, er nå samkjørt  
med fristene for rapportering i a-ordningen

Flere aktuelle lover og 
forskrifter

Opplysningsplikt, utenlandske 
oppdragstakere og arbeids- 
takere –
skatteforvaltningsloven § 7- 6

Trekkfritak –  
skattebetalingsloven § 5-3

Skattemelding –  
skatteforvaltningsloven § 8-2

Fritak levering av skatte- 
melding – skatteforvaltnings-
forskriften § 8-2-6

Endring i frister– skatteforvalt-
ningsforskriften § 7-6-6

Rapportering i a-ordningen – 
a-opplysningsforskriften § 2-1 

Rammeavtale – skatteforvalt-
ningsforskriften § 7-6-5
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https://www.skatteetaten.no/skjema/rf-1306-kontaktskjema-skatteetaten-bedrift/
https://lovdata.no/lov/2016-05-27-14/§7-6
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67/§5-3
https://lovdata.no/lov/2016-05-27-14/§8-2
https://lovdata.no/forskrift/2016-11-23-1360/§8-2-6
https://lovdata.no/forskrift/2016-11-23-1360/§8-2-6
https://lovdata.no/forskrift/2016-11-23-1360/§7-6-6
https://lovdata.no/forskrift/2016-11-23-1360/§7-6-6
https://lovdata.no/forskrift/2014-06-24-857/§2-1
https://lovdata.no/forskrift/2016-11-23-1360/§7-6-5
https://lovdata.no/forskrift/2016-11-23-1360/§7-6-5
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Skattemelding for inntektsåret 2021 skal snart leverast. Det er svært viktig at Skatteetaten får  
ei korrekt utfylt skattemelding frå eigarane av småkraftverka, og at alle obligatoriske vedlegg er med.

Utfylling av opplysningar for småkraftverk  
i skattemeldinga – inntektsåret 2021

God medverknad frå rekneskaps-
førarar er også ein svært viktig 
faktor for korrekt utfylling med  
korrekte opplysningar i skatte-
meldinga. Skjemaene RF-1151 og 
RF-1152 er obligatoriske vedlegg 
for alle som eig kraftverk. 

Fyll ut rett løpenummer 
Det er spesielt viktig at eigaren 
fyller ut løpenummer – fire siffer 
– som representer den unike 
identiteten til kraftverket.  
Dersom kraftverket har løpe- 
nummer 6, så skal dette  
skrivast med 0006. Er løpe- 
nummeret 850, så skal det  
skrivast/utfyllast med 0850. 

Eigaren/selskapet kan kontakte 
NVE på tlf. 22 95 95 95 eller 
e-post nve@nve.no for tildeling 
av løpenummer. 
 
Dersom eigaren ikkje veit kva 
som er det korrekte løpe- 
nummeret til kraftverket sitt, 
kan dette finnast i databasen til 
NVE.

Eigedomsskattegrunnlag  
– RF-1151
Løpenummer fyllast ut i kolonne 
nr. 1 – hugs fire siffer. 
Her fører eigaren inn eigedoms- 
skattegrunnlaget (ESG).  
ESG-verdien vert henta frå  
RF-1152 og saldogruppe G i  
RF-1084 (elektroteknisk utrusting 
og overføringsanlegg), etter at 
frådrag er gjort for avskrivingar. 
ESG skal førast inn nedst i  
kolonne nr. 23. Dersom eigaren 
berre eig eitt kraftverk, så er det 
berre ei linje som skal fyllast ut. 
Den som eig fleire kraftverk må 
fylle ut med ei linje per kraftverk. 
Oppsummert er ESG kostprisen 
i kraftanlegget med frådrag for 
avskrivingar.

Også kraftverk under oppføring 
skal levere RF-1151. Men her 
treng ikkje eigaren å levere  
RF-1152, fordi avskrivingar er 
ikkje aktuelt for eit kraftverk som 
er under bygging. Det er investert 
kapital per 31.12 i inntektsåret  
som utgjer eigedomsskattegrunn-
laget for kraftverk under bygging/- 
oppføring i RF-1151.

Lineære avskrivingar – RF-1152
RF-1152 er det skjemaet der 
eigaren skal foreta sine lineære 
avskrivingar i kraftanlegget.  
RF-1152 gjeld for driftsmiddel som 
skal avskrivast over 40 og 67 år. 
Skjemaet gjeld berre driftsmidlar 
som avskrivast lineært, og for 
påkostingar på slike driftsmidlar. 
Det skal leverast eitt skjema for 
kvart kraftverk og fylles ut ei linje 
for kvart driftsmiddel og for kvar 
påkostning. 

Her skjer utfyllinga av løpenummer 
øvst til venstre i skjemaet – alle 
fire siffer. Det er også viktig å fylle 
ut dei andre rubrikkane øvst i  
skjema RF-1152. 

• Avskrivast over 67 år – dammar, 
tunnelar, rørgater (eksklusive 
rør) kraftstasjonar (inklusive 
atkomsttunnelar). 

• Avskrivast over 40 år – maskin- 
teknisk utrusting i kraftstasjon, 
herunder turbinar, generatorar, 
rør, foring i sjakt/-tunnel, luker, 
rister og anna.

Artikkelen fortsetter

Bilde: Adobe Stock

mailto:nve%40nve.no?subject=
https://www.nve.no/energi/energisystem/vannkraft/vannkraftdatabase/
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Tastevalg for revisor, regnskapsfører, 
advokat eller oppgavegiver når du 
ringer Skatteetaten
Tast 3  

3-1  Skatt 
3-1-1  Inn- eller utbetaling av skatt og avgift, og andre spørsmål om  
 skatteoppkreving 
3-1-2  Andre spørsmål om skatt 

3-2  Merverdiavgift 

3-3  Andre spørsmål 
3-3-1  A-ordningen og lønnstilskuddsordningen 
3-3-2  Kjøretøy, omregistreringsavgift, vektårsavgift, vrakpant, tollkreditt  
 og andre avgifter 
3-3-3  Rapportere grunnlagsdata/tredjepartsopplysninger 
3-3-4  Flytting, ekteskap, navn og andre folkeregisterspørsmål 
3-3-5  Andre spørsmål 

Andre måter å komme i kontakt med oss på - Kontakt oss - Skatteetaten

Til våre abonnenter

I forrige utgave (1/2022) sto 
det at vi er på LinkedIn og 
Instagram, men på grunn av 
uforutsett situasjon måtte vi 
legge ned våre kontoer her.  

Takk til alle som sendte oss 
positive tilbakemeldinger om 
dette, men vi må bare beklage 
at det ikke lot seg gjennom-
føre. Håper likevel dere vil 
motta Skatteinfo på e-post 
som tidligere. 

Kraftverk i fleire kommunar  
– RF-1156  
Alle kraftverk som går over fleire 
kommunegrenser skal også levere 
skjema RF-1156, for å halde styr 
på fordelingsnøkkelen mellom dei 
ulike kommunane.

Generelt vil manglande talverdi i 
ei kolonne/rubrikk der det skal stå 
ein verdi, føre til kontrollutslag på 
skattemeldinga. Dette betyr ekstra 
arbeid både for skattekontoret og 
for eigaren/rekneskapsførar, som 
kanskje må levere inn skatte- 
meldinga ein gong til. 

Når skattekontoret handsamar 
kontrollutslag i skattemeldingar 
som gjeld kraftverk, vert det alltid 

sendt kopi til rekneskapsførar og/
eller revisor.

Avskriving på saldo – RF-1084 
I skjema RF-1084 skal saldo-
gruppe G førast, som er elektro- 
teknisk utrusting og overførings- 
anlegg i kraftanlegget.  
Nedskriven saldo i gruppe G, 

kolonne 111 i RF-1084 vil også 
vere ein del av det totale  
eigedomsskattegrunnlaget.

Fleire lenker
Lineære avskrivingar –  
skatteloven § 18-6  
Saldoavskriving – 
skatteloven §14-41

Avskriving på saldo – til dømes 
• saldogruppe G per 31.12 har nedskriven saldo med kr 500 000 
• nedskriven lineær verdi i RF-1152 kolonne 22 er kr 4 500 000 av  

driftsmidla 
• beløpet kr 5 000 000 førast i kolonne 23 i RF-1151 

Kr 5 000 000 vil utgjere det samla eigedomsskattegrunnlaget som 
kommunen kan skrive ut eigedomsskatt for.
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https://www.skatteetaten.no/kontakt/
https://www.skatteetaten.no/skjema/korrigering-av-kommunefordelingsgrunnlaget-for-eiendomsskattegrunnlaget/
https://www.skatteetaten.no/skjema/avskrivning/
https://lovdata.no/lov/1999-03-26-14/§18-6
https://lovdata.no/lov/1999-03-26-14/§14-41

