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Utvidet ordningen med flere skatteoppgjør
Ordningen med flere skatteoppgjør ble utvidet i år, 
og for første gang ble personlig næringsdrivende 
inkludert i denne ordningen.  

- Flere og tidligere skatteoppgjør gir en bedre 
service til skattyterne, og færre slipper å vente 
til oktober med å få oppgjøret sitt. Nytt i år er at 
også svært mange personlig næringsdrivende har 
fått et tidligere skatteoppgjør enn de er vant til, 
sier Astrid Bugge Mjærum, kommunikasjons- 
direktør i Skattedirektoratet. 

Over en halv million fikk tidlig skatteoppgjør
Rundt 290 000 flere lønnstakere og pensjonister 
har også fått tidligere skatteoppgjør i år. 

- Over en halv million skattytere har fått skatte-
oppgjøret sitt tidligere med denne nye ordningen, 
og det er vi godt fornøyde med. Vi vil gå gjennom 
erfaringene vi har gjort oss med enda flere skatte-
oppgjør i år når vi vurderer hvordan de kommende 
skatteoppgjørene skal bli, sier Mjærum. 

NYHETSBREV TIL REGNSKAPSFØRERE OG REVISORER 

I begynnelsen av oktober hadde rundt 270 000 personlig næringsdrivende  
allerede fått skatteoppgjøret. Tidligere har alle næringsdrivende måtte 
vente til midten av oktober. 

Nr. 8 2012

Tidligere skatteoppgjør for næringsdrivende

Bilde: Astrid Bugge Mjærum, kommunikasjonsdirektør i  
Skattedirektoratet, er godt fornøyd med den nye ordningen 
med flere skatteoppgjør. Foto: Skatteetaten

Husk!
Fakta om skatteoppgjøret 2011 for  
personlig skattytere  

Næringsdrivende, lønnstakere og  
pensjonister som fikk skatteoppgjøret  
17. oktober har følgende frister:

•	 klage på ligningen/skatteoppgjøret:  
28. november

•	 restskatt under kr 1 000 forfaller:  
7. november

•	 restskatt over kr 1 000 forfaller:  
7. november og 12. desember (betales  
i to terminer) 

Innbetalingsgiro sendes ut.

Antall skattytere: 3,9 millioner

Totalt utlignet skatt og avgift:  
384 milliarder kroner

Antall skattytere med tilgodebeløp: 2,9 millioner

Totalt tilgodebeløp: 36 milliarder kroner

Antall skattytere med restskatt: 778 000

Totalt restskatt: 17 milliarder kroner
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Hovedregel
Hovedregelen er at alle ytelser som er skattepliktige eller 
trekkpliktige for mottakeren i utgangspunktet også er opp-
gavepliktige. Dette gjelder blant annet betaling for  
tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskaps-
messig eller annen art. For fullstendig oversikt, se  
ligningsloven § 6-2.

I prinsippet innebærer dette at alle utbetalinger for  
tjenester utført av næringsdrivende skal innberettes. Men 
det finnes unntak.

Unntak 
Betaling til aksjeselskap og andre selskapsformer
Finansdepartementet har uttalt at vederlag til aksjesel-
skaper og andre selskapsformer ikke omfattes av  
oppgaveplikten.

Fast forretningssted
Det skal ikke foretas innberetning når mottakeren driver 
selvstendig næringsvirksomhet fra fast forretningssted i 
Norge. Som fast forretningssted regnes et sted hvor virk-
somheten gjøres kjent for allmennheten. Det er et sted hvor 
for eksempel representanter for firmaet kan treffes,  
klienter kan møte opp og lignende. Dette er som oftest et 
eget bygg/lokale/kontor med lønnet personale, men det 
kan også være kontorfellesskap med andre. 

Hjemmekontor er vanligvis ikke et fast forretningssted uten 
at kravene til bemanning og åpningstid er oppfylt. Hjemme-
adresse med kun telefonsvarer eller familiemedlemmer til å 
ta telefonen, kvalifiserer ikke som fast forretningssted. 

Er oppdragsgiver i tvil om virksomheten drives fra fast  
forretningssted, bør innberetning alltid foretas.

Oppdragsgiver er privatperson
Privatpersoner og andre som ikke har krav på fradrag for 
ytelser, plikter heller ikke å innberette.
 

NB!
Godtgjørelse utbetalt av skattefrie selskaper, foreninger, 
institusjoner, offentlige og kommunale myndigheter er ikke 
en del av unntaket. Det samme gjelder boligselskap  
(borettslag, boligaksjeselskap og lignende). 

Styrehonorar og godtgjørelse som medlem av represen-
tantskap, utvalg, råd og lignende til næringsdrivende skal 
innberettes under kode 111-A eller kode 114-A.

Hvordan innberette?
Innberetningen gjøres i kode 401 i lønns- og trekkopp- 
gaven i det året mottakeren har rett til beløpet eller  
ytelsen. Hele utbetalingen til den næringsdrivende  
innberettes på denne koden. Dette gjelder selv om det for 
eksempel på fakturaen er beregnet kilometergodtgjørelse 
etter statens regulativ. Alle beløp skal innberettes,  
eksklusiv merverdiavgift.

Husk å bruke fødselsnummer. Det må også føres opp hvor 
lenge oppdraget har vart. 

Utenlandske oppdragstakere
Det skal også sendes inn oppgaver over oppdrag/arbeid 
utført av utenlandske oppdragstakere. Dette gjelder uansett 
om arbeidet er utført via selskaper eller av den nærings-
drivende selv. Men har de fast driftssted i Norge, så plikter 
de ikke å levere oppgave.

For utenlandske næringsdrivende som har oppdrag i Norge, 
blir fast forretningssted i Norge vurdert etter gjeldende 
skatteavtaler.

Hva må oppdragsgiver gjøre?
Oppgaveplikten er avhengig av at oppdragsgiver undersøker 
oppdragstakers forhold, slik at en kan vurdere om ytelsene 
skal innberettes. Vi minner om at innberetning skal foretas 
ved tvil.

      
       
      Sjekk ligningsloven § 6-2. Den angir hvilke ytelser  
      som er oppgavepliktige. 

      Se også forskrift av 30.12.83 nr. 1974 §§6-9 om  
      utbetalinger til selvstendig næringsdrivende.

Mer informasjon?

Ytelser til næringsdrivende:  
Oppgaveplikt eller ikke?
Gjennom våre kontroller har vi oppdaget at det gjøres en del feil ved innberetning av  
ytelser til selvstendig næringsdrivende. Vi ønsker derfor her å gi noen presiseringer.
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http://www.lovdata.no/for/sf/fd/td-19831230-1974-005.html
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Skatteetatens  
årskonferanse

Endring av klageretten

Ny sats for tilleggsskatt

Skatteetaten har som mål å lage et likt  
kursopplegg for regnskapsførere, 
revisorer og rådgivere i hele landet.

Fra inntektsåret 2011 er reglene i
ligningsloven § 9-2 nr. 7, om når
klageretten faller bort, endret.

Det gis nå bare 10 prosent tilleggs-
skatt på lønnsinntekt som ikke er 
forhåndsutfylt i selvangivelsen.

Nytt navn
Første steg på veien er blant annet et felles navn. 
Kursene har tidligere blitt kalt: Samarbeidsmøte, 
Informasjonsmøte, Rådgiverkonferanse, Skattedager 
og lignende. Nå har Skatteetaten samlet disse  
under ett felles navn: Skatteetatens årskonferanse.

Det er ikke bare navnet som blir likt. Etter hvert 
vil innholdet på konferansene bli det samme i 
hele landet, men med regional tilpassning. 
 
Åpenhet
I år vil ikke temaene på årskonferansen være helt 
like i regionene, men felles for alle er fokuset på 
åpenhet. På alle stedene vil vi fortelle om fokus-
områder som Skatteetaten vil ha framover.
 
Krav til etterutdanning
Selv om det blir et navneskifte, vil temaene på 
årskonferansen fremdeles bli slik at de bør  
oppfylle kravet til etterutdanning for regnskaps-
førere og revisorer, slik det går fram av rund- 
skrivene 11/2012 og 10/2012 til Finanstilsynet.
 
Påmelding
Det blir arrangert ca 50 konferanser i år.  
Invitasjon vil bli sendt på e-post. For oversikt 
over alle konferansene i hele landet, sjekk  
skatteetaten.no/arskonferanse 
 
Egenandel
Det er en egenandel på inntil kr 500,- per person.

Skattytere som har fått inntekten fastsatt ved
skjønn fordi selvangivelsen eller andre opp-
gaver som (f.eks. næringsoppgaven) ikke er 
levert, mister nå ikke klageretten.

Klage innen fristen
Dersom skattyter klager på likningen innen
utløpet av klagefristen (som er seks uker etter
at skatteoppgjøret er sendt skattyter), vil 
klagen bli behandlet av skattekontoret. Det er 
viktig at selvangivelsen, eller andre oppgaver 
som ikke ble levert, sendes inn sammen med 
klagen.

Sende inn forklaring
Det må også sendes inn en forklaring på  
hvorfor oppgavene ikke er levert tidligere. 
Dette vil ha betydning for om tilleggsskatten, 
som er ilagt fordi oppgavene ikke ble levert, 
kan falle bort.

Har skattyter hatt lønnsinntekt som ikke er 
kommet med på den forhåndsutfylte selvangi-
velsen, og skattyter ikke korrigerer dette, får 
skattyter nå en tilleggsskatt på 10 prosent av 
skatten på den ikke oppgitte inntekten.  
Tidligere var denne satsen på 30 prosent.

Den nye 10-prosent-satsen brukes der hvor 
arbeidsgiver har innberettet lønnen for sent 
til at den kunne komme med på den forhånds-
utfylte selvangivelsen. Satsen gjelder også på 
andre inntekter som skal innberettes
etter ligningsloven kapittel 6.

10-prosent-satsen kan kun brukes når opplys-
ninger om disse inntektene er kommet til
ligningsmyndighetene fra tredjemann (for 
eksempel arbeidsgiver) før skatteoppgjøret blir 
sendt.

Denne endringen gjelder fra inntektsåret 2011.
Bildet er frå fjorårets konferanse i Tønsberg.
Foto: Jørn Steinmoen - Skatteetaten

http://www.skatteetaten.no/no/Artikler/Skatteetatens-arskonferanse-for-regnskapsforere-revisorer-og-radgivere/
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Sjekk ut nye  
taxnorway.no

Omsetningsoppgaver:  
Nå er det elektronisk 
innlevering som gjelder

Taxnorway.no er Skatteetatens  
internasjonale nettsider for arbeids- 
takere, selskap og næringsdrivende.  
Nå har sidene fått et løft.

Stortinget vedtok at elektronisk inn- 
levering av omsetningsoppgaven skal 
være standard. Det medfører at ingen  
får papiroppgaven i posten lenger. 

Konferansen tar denne gang opp problem- 
stillinger rundt svart økonomi og urettferdig  
konkurranse. Innledere fra inn- og utland vil  
sette fokus på årsaker, virkninger og løsninger.

Konferansen arrangeres på BI i Nydalen i Oslo 7. november 2012. 

Meld deg på her innen 1. november: http://confirmit.bi.no/wix/p7988974.aspx 

Deltagelse og lunsj er gratis. Her finner du programmet for dagen

Meld deg på Holdningskonferansen 2012

Taxnorway.no ble lansert i 2009 og inneholder 
informasjon om skatt, arbeid og flytting for  
utenlandske arbeidstakere og arbeidsgivere  
som er i eller på vei til Norge.

Mer brukervennlig
I høst har sidene blitt revidert og om- 
strukturert, slik at de nå er lettere å finne  
fram i. Mye av innholdet er også nyprodusert,  
og alle tekstene er kvalitetssikret av fagfolk. 

Engelsk og polsk
Foruten norsk, finnes alle sidene på engelsk  
og polsk. 

Innspill
For å sjekke ut nettsiden, gå inn på  
taxnorway.no. Har du innspill, send gjerne en  
e-post til taxnorway@skatteetaten.no

Heretter vil den ligge i innboksen i Altinn –  
og kan både fylles ut og sendes inn derfra.
Ordningen trådte i kraft fra og med  
1. termin 2012. 

Nå er tiden kommet for de med årstermin.  
Det betyr at de i primærnæringene eller de 
med lav omsetning må logge seg inn.

Søknad om fritak
Dersom det er klare grunner, kan  
det søkes om å fortsatt levere på papir. 

For de næringsdrivende med årstermin er  
søknadsfristen 10. desember 2012. For  
primærnæringene er søknadsfristen  
10. januar 2013.

Skatteinfo publiseres av Skatteetaten. Har du innspill eller ønsker å få nyhetsbrevet tilsendt på e-post? Kontakt oss på:  
skatteinfo@skatteetaten.no. Husk å oppgi hvilket fylke du holder til i. For mer informasjon se skatteetaten.no/artikler-skatteinfo.

https://confirmit.bi.no/wix/p7988974.aspx
http://smso.spleiselaget.no/Portals/1/PDF/Fairplayinvitasjon2012.pdf
http://www.skatteetaten.no/no/taxnorway/
http://www.skatteetaten.no/artikler-skatteinfo

