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Skatteinfo
Ønsker du å abonnere?
Skatteinfo publiseres av
Skatteetaten.
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Har du innspill eller ønsker
å få nyhetsbrevet tilsendt på
e-post, kontakt oss på
skatteinfo@skatteetaten.no
Husk å oppgi hvor i landet du
holder til.
For mer informasjon, sjekk

skatteetaten.no/artikler-skatteinfo

Skattemelding for aksjeselskap
– egenretting eller klage?
Egenretting av innlevert
skattemelding
Feil i skattemeldingen kan du
endre inntil 3 år etter ordinær
skattemeldingsfrist fra og med
inntektsåret 2016. Siste frist for å
egenrette inntektsåret 2016 er
31. mai 2020.
Slik korrigerer du
• Ny egenfastsetting gjøres ved
å sende inn et nytt fullstendig
oppgavesett via Altinn. Det er
ikke tilstrekkelig å sende inn

korrigerte enkeltskjema.
• Nytt endret oppgavesett sendes
inn fra ditt fagsystem via Altinn.
• Hvis endringene skal gjøres
direkte i Altinn, finner du tidligere
innsendte oppgavesett i Arkiv i
Altinn.
• Lag ny kopi og korriger aktuelle
skjema. Signer og send inn på
nytt.
Du trenger ikke å informere
Skatteetaten via Kontakt oss om
den nye egenfastsettingen.
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Klage
Har Skatteetaten myndighetsfastsatt hele eller deler av fastsettingen, må det sendes en
formell klage for dette forholdet.
Benytt RF-1364 Klage på vedtak.
Dersom klagen gjelder skjønnsfastsetting på grunn av manglende
innlevering av skattemelding, ber
vi om at skattemelding leveres
elektronisk via Altinn, med pliktige
vedlegg / fullstendig oppgavesett.

Ny innrapporteringsplikt – formidling av privat
eiendomsutleie
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• beløp per utleieforhold (fratrukket gebyr og lignende som
leietaker betaler til formidler)
• eventuelt gebyr som leietaker
betaler til formidler per utleieforhold
• provisjon som utleier har betalt til
formidleren per utleieforhold eller
per avregningsperiode
• antall utleiedøgn per utleieforhold (dato fra og til)
• eiendommens veiadresse, eller
der det ikke finnes, matrikkeladressen

Fra inntektsåret 2020 skal all formidling av eiendomsutleie
i Norge rapporteres inn til Skatteetaten.
Alle virksomheter som formidler
utleie av fast eiendom skal levere
opplysninger om utleieinntekter til
Skatteetaten. Det samme gjelder
virksomheter som på vegne av
utleier inngår kontrakt om utleie av
fast eiendom. Innleveringsfrist for
ordinære oppgaver er 1. februar
etter inntektsåret.
Rapporteringsplikten gjelder fra og
med inntektsåret 2020.
Rapporteringsplikten
• gjelder virksomheter som driver
formidling av utleie av fast
eiendom og samtidig har oversikt
over betalingen
• gjelder både norske og
utenlandske virksomheter
• gjelder ikke for den som utelukkende formidler utleie av rom,
hytte, leilighet med videre i
hoteller, pensjonater og lignende

næringsvirksomhet, eller utleie
av eiendommer eiet av stat,
fylkeskommune eller kommune
• Men, dersom det også
formidles utleie fra private
utleiere i tilknytning til denne
type næringsvirksomhet, skal
formidleren opplyse om
samtlige utleieforhold.
• gjelder ikke for den som ikke
driver virksomhet
• gjelder ikke for de som ikke tar
betalt for den faktiske utleietransaksjonen
Hvilke opplysninger skal
rapporteres?
• navn og organisasjonsnummer
på den som gir opplysningene
• fødselsnummer, D-nummer eller
organisasjonsnummer, navn,
adresse og kontonummer til den
beløpet betales til
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Det skal gis opplysninger om
utbetalinger til utleier for hver
utleieenhet i perioden 1. januar til
31. desember i skattleggingsperioden.
Mer informasjon, og lenke videre
til Skatteforvaltningsloven § 7-5
åttende og niende ledd (omfanget
av rapporteringsplikten), finner du
på eiendomsrapportering,
eller du kan henvende deg til
grunnlagsdata@skatteetaten.no

Tilgode skatt – AS
Ny tjeneste for å endre eller
legge til konto for utbetaling
av tilgode skatt for upersonlig
skattepliktige.
Logg deg inn på
skatteetaten.no/endrekonto
for å benytte tjenesten.

Kildeskatt: Utbytte til utenlandske aksjonærer

Reglene innebærer at selskapet
som utbetaler aksjeutbytte kan
trekke redusert kildeskatt hvis det
kjenner aksjonærens identitet og
skattemessige status, eller hvis
aksjonæren har oppfylt visse
dokumentasjonskrav.
Selskaper med aksjer som ikke
er registrert i VPS (Verdipapirsentralen) kan ha gode forutsetninger
for å foreta riktig fastsetting uten
at selskapet må innhente dokumentasjon fra aksjonærene. Det
er fordi slike selskaper ofte har få
aksjonærer og kjenner dem godt.
Blant annet må aksjonæren oppfylle vilkårene for redusert kildeskatt etter en skatteavtale eller
norsk internrett. Selskapet kan da
selv vurdere hvilken kildeskatt som
skal trekkes på aksjeutbytte.
Hva er riktig skattesats?
Hvis aksjonæren er bosatt i et land
som Norge har en skatteavtale
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Fra og med 1. januar 2019
gjelder nye regler for når et
selskap kan trekke redusert
kildeskatt på aksjeutbytte til
utenlandske aksjonærer.

med er kildeskatten som oftest
15 %. Hvis aksjonæren er et
selskap fra et EØS-land kan
aksjonæren være fritatt fra kildeskatt. Det er altså sentralt at
selskapet kjenner til hvilket land
aksjonæren er skattemessig
bosatt eller registrert i.
Ansvar ved feil skattetrekk
Selskapet kan bli stilt til ansvar
for manglende skattetrekk hvis
selskapet har feilbedømt
aksjonærens identitet og skattemessige status. Hvis selskapet er
usikker på om aksjonæren
oppfyller vilkårene for redusert
kildeskatt, bør selskapet ta kontakt med aksjonæren og eventuelt
sørge for at aksjonæren oppfyller
dokumentasjonskravene.

Les mer:
Skattebetalingsforskriften
§ 5-10a-3. Dokumentasjonskravene er oppsummert på
Dokumentasjonskrav for redusert
trekk av kildeskatt på aksjeutbytte.
Fritaksmetoden: skatteloven
§ 2-38 Du kan også lese om
vilkårene i fritaksmetoden i SkatteABC'en på skatteetaten.no.
Kildeskatt etter de ulike skatteavtalene finnes på regjeringen.no:
Kildesatser, og skatteavtaleteksten
her Skatteavtaler mellom Norge og
andre stater.
I de fleste skatteavtaler finner du
reglene om kildeskatt på aksjeutbytte i artikkel 10.

Foretak som er slettet i Enhetsregisteret finner du fortsatt i Altinn.
• Logg deg inn i Altinn, sett hake i boksen Se slettede enheter.
• Velg foretaket du skal rapportere for.
• Velg Profil og Avanserte innstillinger.
• Rull helt ned til du finner Forhåndsvalgt aktør og sett hake for Jeg ønsker
ikke å bli spurt om aktør hver gang jeg starter utfylling av et nytt skjema.
• Trykk Lagre.
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Levere melding for slettet foretak?

Når er mva-registreringen ferdig
behandlet?
Er du regnskapsfører og har
sendt inn søknad om mvaregistrering for dine kunder?
Du har levert samordnet registermelding og dokumentasjon på
omsetning.
Status for meldingen:
Meldingen er videresendt.

Når endrer den status til ferdig
behandlet?
De fleste søknadene er ferdig
behandlet innen en uke.
Bekreftelse på registrering i
mvaregisteret finner du i
innboksen i Altinn.
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Skattemelding for
personlig skattepliktige
– egenretting eller klage?
Hvordan du endrer
skattemelding for enkeltpersonforetak / personlige
skattepliktige, finner du her:
Skjema endringsmelding

Mottaker av offentlig støtte
– hvem, og hvordan rapportere?

• statsstøtte i form av forhøyet
avskrivningssats for varebiler
som bruker elektrisitet til
fremdrift
• fritak for trafikkforsikringsavgift
på elektriske motorvogner
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Når og hvordan rapportere?
For inntektsåret 2018 er rapporteringsfristen 1. desember 2019, men
du kan rapportere allerede nå.
Bruk RF-1354, som du vil finne via
skatteetaten.no og i Altinn.
Mer informasjon og hjelp til
utfylling finner du på
skatteetaten.no/offentlig-stotte

Hvem skal rapportere?
For inntektsåret 2018 skal alle
som får innvilget fritak eller reduksjon av avgifter over 500 000 euro
(tilsvarende 4 887 400 kroner),
rapportere dette til Skatteetaten.
Merk at man må se på om samlet
støtte innenfor konsernet er rapporteringspliktig. Konsernforhold
skal vurderes etter EUs regelverk.
Om samlet støtte er over 500 000
euro er den rapporteringspliktig.
Dette gjelder for bedrifter som får:
• redusert elavgift for industrien
• redusert elavgift i tiltakssonen
• redusert elavgift til datasentre
med uttak over 0,5 Mega Watt
• redusert elavgift til skip i næring
• redusert CO2-avgift til innenriks
luftfart
• avgiftsfritak for NOX-avgift i

•
•
•
•

•
•
•
•
•

henhold til miljøavtale mellom
bedrifter og den norske stat
redusert/fritak for CO2 avgift på
gass til bruk som gir kvotepliktig
utslipp etter klimakvoteloven
redusert grunnavgift på
mineralolje til pigmentindustrien
fritak for omregistreringsavgift for
elbiler
fritak for merverdiavgift ved
omsetning og leasing av elbiler,
samt omsetning av batterier til
elbiler
fritak for merverdiavgift ved
omsetning av elektroniske
nyhetstjenester
regionalt differensiert arbeidsgiveravgift
differensiert arbeidsgiveravgift
for transport- og energisektoren
skatteFUNN
statsstøtte i form av gunstige
vindkraftavskrivninger
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Har din bedrift mottatt offentlig støtte i form av skatte- og
avgiftsreduksjoner over 500 000 euro i 2018?

Har du husket å melde deg
på Skatteetatens
årskonferanse?
Frist for påmelding er
31. oktober, og du kan melde
deg på her.
Kursavgiften er kr 500,- og
inkluderer lunsj.
Faktura vil bli sendt ut rett etter
konferansen.
NB! Vær klar over at det er
begrenset antall plasser på
noen av konferansene.

