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Skatteinfo
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.
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Husk å oppgi hvilket fylke du
holder til i.
For mer informasjon, sjekk
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo.

Endret sats for tvangsmulkt på tredjepartsopplysninger
Med innføring av ny skatteforvaltningslov 1. januar 2017, har Skatteetaten nå mulighet til å ilegge
tvangsmulkt for manglende innleveringer av oppgaver. Etter nylig avklaring i Finansdepartementet,
endres satsen for manglende tredjepartsopplysninger fra to til ett rettsgebyr pr. dag. Endringen trer i
kraft umiddelbart.
Viktig informasjon
Opplysningene vi får i tredjepartsmeldingene er grunnsteinen for at vi
kan forhåndsutfylle skattemeldinger
for alle personlige skattepliktige. For
at skattemeldingene skal inneholde
mest mulig korrekte forhåndsutfylte
opplysninger, er det en forutsetning at
tredjepartsopplysningene er kommet
inn til skattemyndighetene i rett tid.
Det er derfor viktig at disse blir levert
innen fristen.

rettsgebyr (kr 52 450,-) forblir uforandret. Endringen gjelder også for
aksjonærregisteroppgaven RF-1086,
hvor fristen for levering var 31. januar.

Ny sats – ett rettsgebyr
For manglende innlevering av
tredjepartsopplysninger er satsen for
tvangsmulkt nå ett rettsgebyr pr. dag
(kr 1049,-). Maksimalsatsen på 50

Lever
Lever selv om du er usikker på
tallene. Er det feil, tar vi kontakt med
deg under oppgavebehandlingen og
korrigerer disse.

Betinget vedtak
De som ikke har levert aksjonærregisteroppgaven, vil om kort tid
motta et betinget vedtak. Det vil si
at vi ilegger en løpende tvangsmulkt
dersom innlevering ikke er gjort
innen en gitt dato.
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Informer aksjonærene
Vi kan ikke garantere at vi får med
opplysninger levert etter 31. januar på
forhåndsutfyllingen av aksjeoppgaven
RF-1088.
Leverer du aksjonærregisteroppgaven
etter 31. januar, må du informere
selskapsaksjonærene om de opplysningene som er gitt til Skatteetaten og
at de innleverte opplysningene ikke vil
bli forhåndsutfylt i aksjeoppgaven.
Ønsker du mer informasjon? Sjekk
skatteetaten.no/no/Skjemaer/
Aksjonarregisteroppgaven/

inngår i disse pakkene, kan
omfattes av fritaket.
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Blant fritatt utstyr, som typisk
inngår i utstyrspakker, er navigasjonsutstyr, ladekabel, alarm,
dekorfolie, beskyttelsesfolie på
dørhåndtak, askebeger, telefonholder, tilhengerfeste og innvendig
LED-belysning.

Hva er fritatt for mva ved salg
av ny elbil og elbilutstyr?
Det skal ikke betales merverdiavgift av omsetning og leasing av
kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift.
Ikke hybridbiler
Kravet om bare elektrisitet til
framdrift innebærer at salg av
hybridbiler, som benytter både
elektromotor og forbrenningsmotor, vil være avgiftspliktig.
Tilleggsutstyr
Utstyr som anses å være en del
av kjøretøyet omfattes også av
fritaket. Hva som naturlig
følger med et kjøretøy er en
konkret vurdering. Det må også
tas hensyn til hva som er vanlig
standardutstyr på nye elbiler.
To vurderinger
Det er altså to vurderinger:
1 Hva er en del av bilen?
2 Hva er standard utstyr?
Vurderingen av hva som er vanlig

standard er ikke avgjørende
dersom utstyret klart må anses
som en del av kjøretøyet. At en
kjøper for eksempel velger elbilen
levert med spesielle felger,
endrer ikke at disse må
anses som en del av kjøretøyet.
Hva som regnes som en del av
kjøretøyet avgjøres ut fra utstyrets
fysiske, påbudte eller funksjonelle
tilknytning til kjøretøyet. Funksjonell tilknytning er at utstyret står i
rimelig sammenheng med bruken
som kjøretøy. For eksempel vil
utstyr som jekk og ekstra sett med
hjul som leveres sammen med
kjøretøyet omfattes av fritaket.
Utstyrspakker
Normalt kan kunden velge mellom
flere utstyrspakker. Utstyr som
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Derimot er lasteutstyr som skiboks,
takstativ, sykkelholder og lastestativ ikke omfattet av fritaket ettersom
dette er utstyr som ikke er en integrert del av bilen, men monteres
på og av etter behov.
Hjemmelader
Ladeboks/hjemmelader, montering
av slik ladeboks og oppgradering
av kjøpers elektriske anlegg er ikke
omfattet av fritaket, fordi det ikke
er en integrert del av bilen.
Konkrete bilsalg
Fritaket for merverdiavgift gjelder
bare ved det konkrete bilsalget.
Det gjelder ikke ved senere
oppgradering, vedlikehold, reparasjon og lignende. Utstyret må være
levert fra bilselgeren og som en del
av salget av det aktuelle kjøretøyet.
Det må heller ikke betales et særskilt vederlag for utstyret. Fritaket
gjelder også ved omsetning av nytt
batteri til elbiler. Men salg av annet
utstyr til bilen sammen med nytt
batteri, vil være avgiftspliktig.
Mer informasjon?
Les mer om dette i Merverdiavgiftshåndboken: § 6-7 Kjøretøy mv.

om å saksbehandle kommentaren
i merknadsfeltet.
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Selv om det ofte er lett å
konstatere at meldingene ikke
medfører behov for ekstra
saksbehandling, gjør volumet
at dette er et problem. Du blir
også kontaktet ved behov.

Bidra til raskere
behandling av
mva-meldingen
Visste du at unødvendige
merknader på mva-meldingen
skaper merarbeid og
unødige henvendelser
til deg?
I 2015 var det satt inn merknader
på 160 000 av omsetningsoppgavene til Skatteetaten. Mange
av disse var ikke nødvendige for
skattekontorenes saksbehandling.
Et problem
Hver gang merknadsfeltet brukes,
selv om det bare er en strek, et
punktum eller en julehilsen, får
meldingsbehandlerne beskjed

I tillegg til ovennevnte eksempler
skal blant annet følgende ikke
skrives i merknadsfeltet:
• Adresseforandring. Dette
skal meldes på Samordnet
registermelding.
• Opplysninger om (nytt)
kontonummer. Dette er det
et eget felt for øverst på
mva-meldingen.
• Usikkerhet om forståelsen
av skjemaet eller utfyllingen
av det. Slike spørsmål skal
tas opp med skattekontoret
på forhånd.
• Opphør/nedleggelse av
virksomheten. Dette skal
meldes på Samordnet
registermelding.
• “Pause i omsetningsaktivtiteten”, “ingen
omsetning”, “null omsetning”.
• “Øreavrunding”, “avgift til
gode”, “ingen merknad” mm.
Begrens bruken
Begrens bruken av merknadsfeltet
til opplysninger om tap på krav,
forklaring på unormale beløp og
fortegn og henvisninger til brev/
pågående saker. Da hjelper du
til med raskere behandling av
mva-meldingen din.
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Mva – hvilke
skjema skal
jeg bruke?
Mva-meldingen ble innført fra
1. januar i år. Her er oversikten
over hvilket skjemaer du skal
levere for de forskjellige
terminene.
Frister for to-månederstermin:
Termin

Leveres

Frist

6. termin
2016

Omsetningsoppgave

10. februar
2017

1. termin
2017

Mvamelding

10. april
2017

Frister for årstermin:
Regnskapsår
2016

Leveres

Frist

Omsetningsoppgave

10. mars
2017 for
alminnelig
næring.
10. april
2017
for primærnæring.

Har du import i løpet av 2017,
må du nå selv beregne
innførsels-mva. Les mer på
skatteetaten.no/import eller
skatteetaten.no/mva-melding.
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Enklere å utveksle regnskapsmateriale
Den nye standarden SAF-T skal bidra til å forenkle hverdagen for brukere og leverandører av
regnskapssystemer, i tillegg til å lette informasjonsutvekslingen mellom forskjellige
regnskapssystemer.
Standarden er utarbeidet i fellesskap
av næringslivet, regnskapsbransjen
og Skatteetaten, etter anbefaling fra
OECD.
Høringsnotat
I et høringsnotat fra Finansdepartementet blir det foreslått at kravet om
den nye standarden vil gjelde for bokføringspliktige fra 1. januar 2017. Dato
for innføringen er ikke bestemt enda.
Vi antar derfor at dette vil være en
frivillig ordning fram til 1. januar 2018.
Må tilpasse sine systemer
Systemleverandører må tilpasse sine
regnskapssystemer, slik at systemene
kan levere den nye standarden.
Bokføringspliktige må sørge for at de
benytter oppdaterte regnskapssystemer.

Virksomheter med mindre enn fem
millioner kroner i omsetning, eller
færre enn 600 bilag i året, er unntatt
fra kravet. Men dersom disse virksomhetene likevel har bokførte
opplysninger elektronisk tilgjengelig,
blir de omfattet av kravet.
Forenkling
Innføringen av standardformatet
vil gjøre det enklere for bokføringspliktige å oversende regnskapsmateriale til offentlige myndigheter
på forespørsel.
Lettere å dele data
Det vil også bli lettere å utføre interne
kontroller, analysere data i spesialiserte systemer og dele data med
andre, som for eksempel eksterne
revisorer.
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Standarden vil på sikt også gjøre det
enklere å oppbevare regnskapsopplysninger.
Kortere saksbehandlingstid
Den nye standarden vil gi Skatteetaten mulighet for mer effektive
kontroller og kortere saksbehandlingstid gjennom økt automatisering.
Mer informasjon?
Du kan lese mer om SAF-T på
skatteetaten.no/saf-t og
regjeringen.no
Hva er SAFT-T?
SAF-T (Standard Audit File – Tax)
er et standard dataformat for
gjengivelse av elektronisk
regnskapsmateriale.

Ny deltakerrekord på
årskonferansen
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Skatteetaten arrangerte før jul
51 årskonferanser for rådgivere
over hele landet, og vi rundet ny
rekord: Over 5 000 deltakere.

Husk å sjekke at det er produkterklæring på kassasystemet
De nye reglene om kassaapparat trådte i kraft 1. januar 2017 for
systemleverandørene, og de trer i kraft 1. januar 2019 for de
bokføringspliktige.
Må oppfylle kravene
Dette betyr i praksis at systemleverandørene nå bare har lov til å
selge kassasystem som oppfyller
kravene i den nye loven og forskriften. De bokføringspliktige har to
år på seg til å finne ny løsning.
Nytt eller oppgradert system
Mange må kjøpe nytt kassasystem
for å oppfylle kravene i den nye
loven og tilhørende forskrift. Det er
også mulig for flere å oppgradere de
kassasystemene de allerede har.
Mer om dette kan du lese ved å
klikke her:
skatteetaten.no/forskrift-om-kravtil-kassasystem

Registrert med produkterklæring
Det er viktig å sjekke at kassasystemet som kjøpes inn er registrert med produkterklæring. En
produkterklæring er en bekreftelse fra systemleverandør om at
kassasystemet er i samsvar med
kassasystemloven og kassasystemforskriften.
I overkant av 50 ulike kassasystem
er registrert med produkterklæring
etter den nye kassasystemloven.
Ta en sjekk på skatteetaten.no før
du handler. Klikk på denne:
skatteetaten.no/forskrift-om-kravtil-kassasystem/
kassasystemliste
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Det var stor spennvidde i
temaene. Vi tok opp innføring av
ny skatteforvaltningslov, innførsels-mva, nytt kassasystem og
aktuelle saker innen skatt og mva.
Mange av konferansene ble raskt
fulltegnet, og vi har fått veldig
gode tilbakemeldinger. Vi er nå i
full gang med forberedelsene til
en variert, oppdatert og relevant
fagkonferanse til høsten også.

Levere melding for
slettet foretak?
Foretak som er slettet i Enhetsregisteret finner du fortsatt i Altinn.
Slik gjør du:
1. Klikk på Min meldingsboks.
2. Klikk på Den jeg representerer
nå og velg Vis flere.
3. Hak av Vis også slettede
enheter.
4. Velg foretak, fyll ut og send inn.

