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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. 5b – juni 2021

Skatteinfo

Frist for innsending av  
bekreftelse ved mottatt  
tilskudd over kr 15 000 
Fristen for innsending av bekreft- 
elsen fra revisor eller autorisert  
regnskapsfører er 31. mai 2021 
for bokføringsspliktige og 30. juni 
2021 for regnskapspliktige, 
jamfør 
Forskrift til utfylling og gjennom-
føring av lov om midlertidig til-
skuddsordning for foretak med 
stort omsetningsfall § 4-5. 

Dersom foretaket får innvilget 
utsatt frist for levering av skatte-
melding vil utsatt frist gjelde. 

Den nye fristen
Fristen for fastsettelse av 
årsregnskapet for regnskaps- 
pliktige ble utsatt i to måneder  
ved lov av 9. juni 2021. Ny frist 
for innsending av bekreftelsen 
for regnskapspliktige blir etter 
dette 31. august 2021,  
Lovvedtak 168 (2020-2021) - 
stortinget.no

Opplysningsplikt i nærings- 
oppgaven for mottatt tilskudd 
Mottatt tilskudd i kompensasjons- 
ordning anses som skattepliktig 
inntekt, jf. skatteloven § 5-30. 

Utsatt frist for bekreftelser for 
regnskapspliktige 

I Næringsoppgave 1 (RF-1175), 
Næringsoppgave 2 (RF-1167) og 
Næringsoppgave 5 (RF-1368) 
skal tilskuddet føres i post 3410. 
Næringsrapport skatt 3410. 
Næringsoppgave for billed- 
kunstner (RF-1242) skal mottatt 
tilskudd føres i post 2.09.
Andre skattepliktige tilskudd 
grunnet korona må føres i 
næringsoppgaven post 3400.

Aktuelle lenker:
https://www.skatteetaten.no/
kompensasjonsordning/endre/
https://kompensasjonsordning.
brreg.no/forberede

Nå er tiden inne for å levere bekreftelsen fra revisor eller autorisert 
regnskapsfører for mottatt tilskudd. Det er viktig å bruke riktig post 
i næringsoppgaven/RF-skjema.

Denne artikkelen ble  
presentert på forsiden av  
Skatteinfo nr. 4a/2021. 

Det er nå avklart at det blir  
utsatt frist for å bekrefte  
tilskuddssøknadene for 
regnskapspliktige med to  
måneder til 31. august. 

Ny informasjonen om  
leveringsfrist finner du i den 
rosa boksen under bildet 
(Den nye fristen).
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