
Siste frist nærmer seg,  
meld deg på årskonferansen her! 
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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. 7 – oktober 2022

Skatteinfo

Ny løsning for direkte registrering av a-meldingen
Skatteetaten lager nå en ny 
løsning for direkte registrering  
av a-meldingen. 

Den nye løsningen får navnet A10, 
og skal i løpet av 2023 erstatte 
dagens a-meldingsskjema, A01  
i Altinn. Den nye løsningen er  
enklere å bruke, og pålogging vil 
skje via skatteetaten.no. 

Fra og med september slipper vi  
gradvis inn opplysningspliktige 
som kan ta i bruk den nye  
løsningen. Vi åpner i denne 
omgangen løsningen kun for  
utenlandske opplysningspliktige 
som ikke skal rapportere arbeids-
forhold i løsningen.
  
Ønsker du – eller en utenlandsk 
opplysningspliktig som du  
rapporterer på vegne av – å ta i 
bruk A10 nå kan du ta kontakt med 
oss (se kontaktinformasjon lenger 
ned) for å se om du er blant dem 
som kan ta i bruk løsningen nå.

I desember-utgaven av Skatteinfo 
vil vi presentere mer informasjon 
om løsningen, med fokus på  
forbedret funksjonalitet og økt 
brukervennlighet. 

Har du spørsmål? 
Har du spørsmål til den nye løsningen generelt, eller ønsker å  
benytte A10 til din neste rapportering kan du kontakte oss på  
era@skatteetaten.no 

mailto:skatteinfo%40skatteetaten.no?subject=
http://skatteetaten.no/artikler-skatteinfo
mailto:era%40skatteetaten.no?subject=
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The new solution will be named 
A10, and in the course of 2023 
will replace the current notification 
form, A01, in Altinn. The new  
solution is easier to use, and login 
will take place via skatteetaten.no. 
 
Foreign people
From September onwards, we will 
provide gradual access to data 
subjects who can use the new 
solution. We are currently opening 
the solution only to foreign  
persons liable to provide  
information who are not to report 
working conditions in the solution. 

If you - or a foreign reporting 
entity on whose behalf you are 
reporting - wish to use A10 now, 
you can contact us (see contact 
information below) to see if you 
are among those who can use the 
solution now. 
 
More information
In the December edition of  
Skatteinfo, we will present more 
information about the solution, with  
focus on improved functionality 
and increased user-friendliness. 

 Do you have questions? 
If you have questions about the new solution in general,  
or want to use A10 for your next reporting, you can contact us at  
era@skatteetaten.no

The Norwegian Tax Agency is 
now creating a new solution for 
direct registration of the  
a-melding.

New solution for direct registration  
of the a-melding 

mailto:era%40skatteetaten.no?subject=
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Ny skattemelding for mva-kompensasjon 
lanseres i 2023

Kommuner, fylkeskommuner, inter-
kommunale selskaper, barnehager,  
kirkelig fellesråd, menighetsråd,  
private og ideelle virksomheter  
som utfører kommunens 
lovpålagte oppgaver innen helse, 
sosial og undervisning, kan kreve 
refusjon av merverdiavgift når de 
utfører disse tjenestene på vegne 
av kommunen. Virksomhetene 
som omfattes av ordningen kan 
få tilbakebetalt merverdiavgift for 
kjøp av varer og tjenester fra  
registrerte næringsdrivende,  
gjennom å levere inn skatte- 
melding for mva-kompensasjon. 

Virksomhetene som krever 
kompensasjon, må levere  
meldingen på nytt format for 
terminer fra og med januar 
2023. Noen regnskapssystem-
leverandører er i gang med å  
utvikle støtte for å kunne levere 
inn ny kompensasjonsmelding  
direkte fra regnskapssystemet, 
men det vil også være mulig å 
levere kompensasjonsmeldingen 
gjennom innlogget tjeneste for 
mva på skatteetaten.no/mva,  
for terminer i 2023. 

Hva som er nytt 
Den nye kompensasjonsmeldingen 

for mva vil inneholde nye koder 
som bygges på SAF-t formatet, og 
det vil bli en ny løsning for revisors 
attestering. Meldingen vil utformes 
på samme tekniske plattform og 
visuelt ligne den nye mva- 
meldingen for alminnelig næring 
som ble lansert ved årsskiftet.  
Den nye kompensasjons- 
meldingen vil valideres ved  
utfylling og innsending, og  
virksomheten vil kunne legge inn 
standardmerknader og laste opp 
vedlegg sammen med meldingen. 

Det vil ikke bli noen endringer 
i regelverket som følge av ny 
kompensasjonsmelding for mva, 
og det er de samme dokumenta- 

I januar 2023 lanserer  
Skatteetaten ny skattemelding 
for mva-kompensasjon som vil 
erstatte dagens skjema RF-0009 
i Altinn.

sjonskravene og foreldelsesfrister 
som gjelder. 

Spør oss på Skatteetatens  
årskonferanse 
På årskonferansen for revisorer 
og regnskapsførere i oktober, vil 
prosjektet MEMO delta med egen 
stand hvor vi kan svare ut  
eventuelle spørsmål. Senere vil 
vi også avholde et webinar om 
Kompensasjonsmeldingen.

lllustrasjon som viser  
kompensasjonsmeldingen for 
mva. ser du på side 4.

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/
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Illustrasjonen viser en fiktiv melding basert på syntetiske data.



Bi
ld

e:
 A

do
be

 s
to

ck

5

Har du fått varsel om ny aksjeoppgave?

Hvorfor ny aksjeoppgave?
Bakgrunnen for utsendelse av 
ny aksjeoppgave, er at aksjesel-
skapet har sendt inn ny/korrigert 
aksjonærregisteroppgave,  
RF-1086, etter ordinær frist.  
Aksjonærregisteret vil da løpende 
produsere ny korrigert aksjeopp- 
gave, som sendes ut til aksjo- 
nærene puljevis i løpet av året. 

Ny aksjeoppgave RF-1088R vil 
presentere endrede grunnlags-
data, og aksjeverdiene på skatte-
meldingen må derfor sjekkes og 
eventuelt korrigeres.

Skattemeldingen
Når ny aksjeoppgave produ- 
seres, vil det i de aller fleste  
tilfeller også produseres en ny 
versjon av skattemeldingen. Her 
vil du få en dialogboks om  
endrede aksjeopplysninger hvor 
du kan enten godta, redigere eller 
forkaste de foreslåtte endringene. 
Løsningen er utviklet for hjelp til 
egenfastsettelse (de verdiene du 
selv oppgir i skattemeldingen) og 
skal bidra til at det blir lettere å 
gjøre riktig på aksjeområdet. 

Dersom de nye verdiene er  
kontrollert og er riktige, trenger du 
kun å trykke på «send».

En stor andel av nye aksjeopp- 
gaver gjelder utbytte eller formues-
verdier. Har du aksjer i aksjesel-
skap der det har vært omstruk-
tureringer, bør du være særskilt 
oppmerksom. Her vil formues- 
verdiene på aksjene ikke være klar 
før tidligst i juni, og verdiene vil  
komme frem i ny aksjeoppgave.  

Hva skjer dersom du ikke  
endrer?
Dersom nye aksjeverdier ikke blir 
egenfastsatt av deg, vil det være 
avvik mellom fastsettelse og 
grunnlagsdata. Slike avviks- 
områder vil være gjenstand for 
nærmere kontroll, og en endring 
gjennomført av skatteetaten vil 
representere en myndighetsfast-
settelse (de verdiene skatteetaten 
skattlegger deg for som følge av 

en kontroll). Når kontrollen starter, 
vil du miste muligheten til  
egenfastsettelse. 

Egenfastsetting lønner seg
Får du ny aksjeoppgave med nye 
verdier, er det derfor smart å endre 
raskt. Dersom skatteetaten  
myndighetsfastsetter, vil det kunne 
medføre en ekstra kostnad  
gjennom tilleggsskatt.

Hvis du har fått varsel på SMS om at det ligger ny aksjeoppgave i Altinn, må du snarest gå inn og 
sjekke at aksjeverdiene stemmer med de verdiene som er forhåndsutfylt i skattemeldingen.  
Dette skal du gjøre uavhengig om du har fått skatteoppgjøret eller ikke.



Ledige plasser på  
årskonferansen
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Kryptovaluta/skatt  
på virtuelle eiendeler

Ny 
skattemelding 

for næringsdrivende

Nye 
regler for 

nærstående

The Qube  
Gardermoen  
– 28. oktober

Her melder  
du deg på

Skatteetatens 
årskonferanse

Har du 
spørsmål:
arskonfer-
anse@skatte- 
etaten.no

https://skatteetaten.pameldingssystem.no/skatteetatens-arskonferanse-2022#/form
https://skatteetaten.pameldingssystem.no/skatteetatens-arskonferanse-2022#/form
mailto:arskonferanse%40skatteetaten.no?subject=
mailto:arskonferanse%40skatteetaten.no?subject=
mailto:arskonferanse%40skatteetaten.no?subject=
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Vi kan belyse dropshipping med et eksempel:  
Du oppretter en nettbutikk som selger kosmetiske 
produkter. Produktene du reklamerer for og  
selger, befinner seg ikke på et fysisk lager hos deg 
som selger. Kunden bestiller i din nettbutikk og du 
som dropshipper sender bestillingen til en annen 
markedsplass, for eksempel eBay, AliExpress eller 
Amazon. Varen sendes direkte til kunden uten å 
være innom deg som selger. 

Skatteetaten har mottatt en del henvendelser fra 
dropshippere som ønsker en nærmere avklaring  
på skatterettslige regler. Er man å anse som 
næringsdrivende ved opprettelse av en slik  
nettside? Hva med fradrag? Er tjenesten 
merverdiavgiftspliktig? 

I desemberutgaven av Skatteinfo og samtidig på 
YouTube, gir vi en nærmere redegjørelse av de 
skatterettslige reglene og de generelle reglene for 
merverdiavgift for dropshipping. 

Hva er dropshipping?
Dropshipping er en forretningsmodell som går 
ut på å selge andres produkter via for  
eksempel egen nettbutikk eller markedsplass. 

Skatteinfo?
“Skatteinfo er et landsdekkende informasjonsskriv, spesielt beregnet på revisorer og  
regnskapsførere, med nyheter om Skatteetatens fokusområder, kontroller, regler og rutiner. 
Skrivet kommer ut cirka én gang i måneden.”

Denne teksten finner dere på Skatteinfo – Skatteetaten, men den sier kanskje ikke mye om hvem som 
kan motta informasjonsskrivet. 

Alle som ønsker kan være abonnent av Skatteinfo, og dere kan oppgi den e-posten dere selv velger 
å bruke, privat eller jobb e-post. Fint om dere oppgir for- og etternavn. Dere trenger ikke å begrunne 
hvorfor dere ønsker å motta Skatteinfo.

Vi mottar jevnlig tips om saker vi bør skrive om – fra dere. Hver måned prøver vi å publisere saker på 
bakgrunn av tips fra dere. Dere må gjerne dele vår e-postadresse skatteinfo@skatteetaten.no, slik at 
de som vil kan melde sin interesse.

mailto:skatteinfo%40skatteetaten.no?subject=

