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NYHETSBREV TIL REGNSKAPSFØRERE OG REVISORER 

Brevene, fra Skattedirektoratet, ble sendt til upersonlige 
skattytere (aksjeselskap mv.), deltakerliknede selskap og 
personlige næringsdrivende. Nytt for i år er at direktoratet 
også sender til personlig næringsdrivende.
 
Personlig næringsdrivende må også levere
Personlige skattytere som har mottatt selvangivelse for 
næringsdrivende, men har unnlatt å sende inn oppgaven 
fordi de ikke har drevet næringsvirksomhet i 2010, må også 
levere. Og de må forklare i selvangivelsen hvorfor den ikke 
er sendt tidligere. 

Regnskapsførere og revisorer kan derfor forvente seg noe 
pågang fra denne gruppen i ukene som kommer.

Konsekvenser av å levere for sent eller ikke levere 
Blir selvangivelsen levert etter ordinær eller utsatt frist, 
er utgangspunktet at man får en forsinkelsesavgift. Skyldes 
forsinkelsen unnskyldelige forhold, må man legge ved en 
forklaring på dette i selvangivelsen. 

Forsinket innsendelse av likningsoppgaver for deltaker- 
liknede selskaper, kan gi uheldige konsekvenser for person-
lige og upersonlige deltakere. Ikke minst kan det bli knapp 
tid for skattekontorene til å ferdigstille deltakernes liknin-
ger, slik at resultatet kan bli behov for endring av disse. 

Skatteoppgjøret for næringsdrivende er i år den 19. okto-
ber. Ved manglende levering blir inntekt og formue fastsatt 
ved skjønn, samt at man får en tilleggsskatt på 30 prosent. 
Virksomheten mister også automatisk klageretten. Eventuell 
anmeldelse kan bli ytterligere konsekvenser.

Konsekvenser for skattekontorene  
og regnskapsførere/revisorer 
Både skattekontorene og regnskapsførere/revisorer bruker 
betydelige ressurser på likningsoppgaver som blir levert 

etter fristen, spesielt klagebehandling, som ofte blir følge 
av for sent innleverte oppgaver. Mye av dette arbeidet kan 
unngås dersom en større del leverer innen fristen.

Innspill 
Har du innspill til hvordan vi kan få flere i målgruppen til å 
levere tidligere, send en e-post til  
skatteinfo@skatteetaten.no.

Raskere behandling
For å oppnå raskere behandling av for sent innleverte lik-
ningsoppgaver, anbefales bruk av altinn.no. Du finner også 
mer informasjon og skjemaer for nedlasting på  
skatteetaten.no.
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Mangler mange selvangivelser fra  
næringslivet
I første uken av august sendte Skatteetaten 
ut 80 000 purrebrev til næringsdrivende som 
per 24. juli ikke hadde levert likningsopp-
gavene for 2010.  

Utsendte purrebrev på grunn av manglende  
likningsoppgaver  

•	 Aksjeselskap mv.:           45 000
•	 Deltakerliknede selskap:          7 000
•	 Personlig næringsdrivende:    28 000
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Kasseapparat eller ikke?

Kasseapparat som hovedregel
Hovedregelen er at alle bokføringspliktige skal doku-
mentere kontantsalg på kasseapparat, terminal eller 
annet likeverdig system. 

Unntak fra regelen
Unntak fra hovedregelen finnes når bokføringspliktig
•	driver	ambulerende	og/eller	sporadisk	kontantsalg		
   og 
•	dette	kontantsalget	ikke	overstiger	tre	ganger	 
   folketrygdens grunnbeløp (pr. 1. mai 2011  
   kr 237 648) i løpet av et regnskapsår.

Kontantsalget må dokumenteres fortløpende
Bokføringspliktige som kommer inn under unntaket 
kan i stedet dokumentere kontantsalget på én av 
følgende måter:

•	Føre	kontantsalget	fortløpende	inn	i	en	innbundet				
   bok, der sidene er forhåndsnummererte.
•	Ved	gjenpart	av	datert	forhåndsnummerert	salgs- 
   bilag. Det vil si, for eksempel, ved bruk av en  
   kvitteringsblokk. 

Hva er ambulerende og sporadisk?
Virksomheten er ambulerende når den ikke drives fra 

et fast tilrettelagt utsalgssted. For eksempel salg av 
frukt og bær langs veien om sommeren.

Sporadisk kontantsalg er knyttet opp mot at virksom-
heten som hovedregel har en annen type salg, men 
unntaksvis mottar betaling kontant. Et eksempel kan 
være en jordbærprodusent som i hovedsak selger bær 
til butikker, men som unntaksvis selger jordbær til pri-
vatpersoner mot kontant betaling direkte på gården.

Bokføringspliktige som driver ambulerende  
eller sporadisk kontantsalg kan slippe kravet 
om kasseapparat.  
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Rettelse - registrering av svinn
I artikkelen Svart omsetning og manglende dokumentasjon fra Skatteinfo 1 2011 ble det skrevet at bok-
føringsloven krever at svinn skal registreres. Bokføringsloven gir ikke hjemmel for denne påstanden.

Skatteetaten vil imidlertid påpeke at det for den næringsdrivende vil være en fordel om svinn registre-
res. Dette vil blant annet kunne forklare misforhold mellom bokført vareforbruk og salg. 
 

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 se skatteetaten.no. 


