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Er vårt skattesystem politisk robust?

• Brede skatteforlik har preget politikken hittil

• Scheel utvalget anbefalte lavere selskapsskatt 

• 22 % selskapsskatt

• 31,68 Utbytteskatt 

• Problemet har vært Formuesskatten 

• Fritaksmetoden er vanskelig å forklare 
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Redsel for ny arveavgift ?

• «Naar arveavgiften borttoges, 
vilde den til enhver Tid komme 
til at give Plads for en mindre 
god skat»

• A.M Shweigaard 1862
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Hvem vet? 

• Norge og Sverige er to av svært få land uten arveavgift

• Mange politiske partier har programfestet å innføre arveavgift 

• Utjevningseffekten er utvilsomt nokså god 

• Provenyet har vært forsvinnende lite 

• Det må lages lovgivning og etableres en forvaltning 

• Om det vedtas blir det da tilbakevirkende?
• Tidligere antatt at det er lovlig ift tilbakevirkningsforbudet 

• Da blir det ikke lett 
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Lovgivningsproblemer med arveavgift

• Vanskelig å lage regler som hindrer omgåelse 

• Mor og datter driver ansvarlig selskap sammen…mor stiller med kapital 
og datter med arbeidsinnsats, datter får konsekvent mer av det felles 
overskudd 

• Sønns arvede aksjer selges med gevinst, men hva er inngangsverdien 
• Farens kjøpesum (Kontinuitet) både skatt og arveavgift?

• Arveavgiftsgrunnlaget?

• Hvordan taksere arvet fritidseiendom på en effektiv måte ?

• Livsløp 
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Årsoppgjørsarbeid
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Årsoppgjøret 2020

• Mange viktige punkter 

• Det er en veldig stor utrygghet og endring i virksomhetene

• Mange Regnskap vil bli finlest i ettertid 

• Redegjørelse for kompensasjon mottatt i 2020 skal sendes inn i egen 
løsning

• Ny kompensasjonsordning i Altinn

• Ny regel om bokføring for anlegg og verft 

• Kildeskatt

• Trolig mye mere uttak fra bedrifter til nærstående 
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Tøffe tider
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Avtale om årsoppgjør



Oppdragsspesifikasjonen 





Oppsigelse i årsoppgjøret

Standard oppdragsvilkår:



Årsoppgjørsarbeid 

• Krav til dokumentasjon av 
balansen 

• Bokføringslovens kap 5 og 6 

• NBS nr 5 

• Skattemyndighetenes krav 
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GRFS pkt 5.9 

• 5.9 ÅRSOPPGJØRSOPPDRAG

• 5.9.1 Regnskapsstandarder og regnskapsprinsipper

• 5.9.2 Ikke regnskapspliktig oppdragsgiver 

• 5.9.3 Avstemminger og dokumentasjon 

• 5.9.4 Andre handlinger

• 5.9.5 Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet
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Inntektsfastsettelse i 
næring 



Styrets valg og vurderinger 
årsberetning - betydning

• Ikke lenger pliktig i små foretak ……

• Regnskapslovens § 3-3 a 

• Avskrivningshastighet

• Fordringer

• Varelager

• Driftsmidler

• Immaterielle eiendeler

• Midlertidige forskjeller - konsekvens
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Midlertidige forskjeller

• Midlertidige forskjeller føres på skjema RF-1217

• Regnskapsmessige verdier ulik skattemessige verdier

• Ulike avskrivningssatser

• Overføres næringsoppgaven for å tillegges inntekten dersom beløpet er 
positivt, eller trekkes fra inntekten dersom beløpet er negativt 

• ”Små foretak” kan velge skattemessige verdier – vil da ikke oppstå 
forskjeller
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RF-1217

• Beholdinger:
• Driftsmidler/goodwill

• Langsiktige fordringer i utenlandsk valuta

• Tilvirkningskontrakt

• Varebeholdning

• Utestående fordringer

• Balanseførte leieavtaler
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«Utgift til inntektserverv»

• Tema går over i «hva er næring?»

• Representasjon 

• Reklame 

• Personlig interesse 

• Virksomhetsfremmed 

• Hobby 
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Varebeholdning 

• Krav til tellelister

• Dokumentasjon 

• Kassering 

• Tidspunkt  

• Eksempler på moderne dokumentasjon 
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Driftsmidler 

• «Virket i virksomheten» eller faktureringstidspunkt 

• Må være overlevert….

• Aktivering eller ikke

• Ett eller flere driftsmidler?

• Påkostning eller vedlikehold

• Immaterialretter

• Eiendomsforhold 

• Leasing

• Linjeæravskrivning
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Driftsmidler noen viktige tema 

• Er dette virkelig et driftsmiddel i næring? 
• Båt, kunst, hytte, osv 

• Har skattyter selv laget en varig verdi?
• It system, 

• hjemmesider osv 
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Utestående fordringer 1 

• Kundefordringer: 
• Verdsettelsen er pålydende 

• Tap på krav 

• OBS Foreldelse er et problem 

• Hjemmel for tapsføring 

• Forgjeves inkasso 

• Egeninkasso

• Konkurs eller tilsvarende 

• «ut fra en samlet vurdering klart uerholdelig» 

• Ikke vilje men evne 

Advokatfirmaet Strandenæs MNA 27



Utestående fordringer 2

• Kravet er mer enn næring:

• «særlig og nær» knyttet til 
virksomheten 

• Tilknytningskravet 

• Rettspraksis er streng 

• Akkumulert utbytte OK? 

• Ettergivelse ?

• Fordringer i konsernforhold 

• § 6-2 …Aksjeselskap o. l. … gis 
ikke fradrag for tap på 
utestående fordring i 
virksomhet, dersom skyldneren 
er et selskap som nevnt i § 2–38 
annet ledd a og b og selskapene 
må anses som nærstående. Det 
samme gjelder for selskap som 
nevnt i § 10–40, ved fastsettelse 
av overskudd eller underskudd 
etter § 10–41.
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Unntak i forskrift FSFIN  § 6-2-2

• (2) Avskjæring av tap på utestående fordring etter skatteloven § 6-2 
tredje ledd gjelder ikke for:

a. kundefordringer,

b. utestående fordringer hvor verdien av fordringen tidligere har 
vært regnet som skattepliktig inntekt eller har inngått i et 
gevinst/tapsoppgjør med skatterettslig virkning for kreditorselskapet 
eller selskap som etter første ledd er nærstående til kreditorselskapet,

c. fordring der fradragsretten følger av skatteloven § 11-7 tredje 
ledd,

d. tap som nevnt i skatteloven § 14-5 fjerde ledd bokstav g, når 
fordringen er en del av kreditors ordinære utlånsvirksomhet.
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Problemet å verdsette immaterialretter og 
skjønnsmessige beholdninger 
• Regnskapsprinsipper 

• Beste estimat 

• Historisk kostpris (anskaffelseskost)

• Verdivurderinger (Virkelige verdivuredringer) 

• ISA 500 og ISA 540

• Dokumentasjon av slike poster 

• Revisors behov for å vurdere om selskapet ledelse har tilstrekkelige 
grunnlag for sine vurderinger 

• Nedskrivning ? Unnlate balanseføring  
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Avtaler om eiendomsforhold

• Leie eller eie

• Leasing
• Leasingavtaler 

• Sameie 
• Sameieavtaler 
• Avviker fra offentlig registrering? 

• Andre rettigheter enn eiendomsrett

• Hjemmelsregisteret – GAB som eksempel 

• Syntetisk eierskap 

• Utenlandsk eierskap
• Ferieleilighet i Kroatia/Thailand
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Uavklart vederlag

• Omtvistet
• Partene er i tvist om hva som er korrekt vederlag  

• Rabatter 
• Hvem tilfaller rabatten?
• Hva er beregningsgrunnlaget for rabatten?
• GBS 5 

• Valuta 
• Viktige prinsipper for valutering 
• GBS – valuta (funksjonell) 

• Renter
• Periodisering?
• Rentebegrepet 
• Renter eller utbytte? 

• Bytte 
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Irregulær utvikling

• Transaksjonen heves 

• Det betales ikke 

• Det skulle ikke vært betalt – rettsgrunnlag for betaling mangler 

• Overraskende mange spørsmål

• Kreditnota 

• Tapsføring 

• Virkninger for skatt og MVA 

• GBS - utstedelse av kreditnota
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Endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og 
anleggsvirksomhet og verftsindustri !

• En viktig hodepine 

• MVA må i dag betales for terminen fakturen utstedes

• Det er uten betydning for tidfestingen av utgående merverdiavgift, og 
kjøperens eventuelle fradrag for inngående merverdiavgift, om fakturaen 
blir betalt. Innberettet merverdiavgift forfaller til betaling én måned og ti 
dager etter utløpet av terminen. 



Nytt forslag – sluttavregning 

• foreslås å endre reglene for utstedelse av salgsdokument ved bygge- og 
anleggsvirksomhet og verftsindustri.

• åpne for å utsette utstedelsen av salgsdokument til arbeidet er fullført. 
Dette skal være et alternativ til å utstede salgsdokument i samsvar med 
arbeidets fremdrift. 

• Før arbeidet er fullført, vil entreprenøren følgelig ha en rett, men ikke en 
plikt, til å fakturere i samsvar med fremdriften. 

• Et unntak fra dette foreslås der entreprenøren faktisk mottar en 
delbetaling i samsvar med fremdriften. I slike tilfeller skal entreprenøren 
utstede salgsdokument for det mottatte beløpet



Siste frist til fakturering (og dermed mva)   

• «Departementet legger til grunn at kontraktsrettslig levering i bygge- og 
anleggsprosjekter normalt vil sammenfalle med overtakelsen av bygget 
eller anlegget. Videre legger departementet til grunn at overtakelsen må 
kunne anses som fullføring av arbeidet. I normaltilfellene antas følgelig 
tidspunktene for kontraktsrettslig levering og fullføring av arbeidet å 
sammenfalle.»

• Ny ordlyd i bokføringsforskriften  



FRADRAG I SKATT VED UNDERSKUDD I 
INNTEKTSÅRET 2020
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Fradrag i skatt ved underskudd i 2020

• Nye regler i skatteloven §§ 16-60 til 16-64 for inntektsåret 2020.

• Begrunnet i at mange virksomheter opplever manglende etterspørsel, 
bortfall av oppdrag og brudd i verdikjeder som følge av Covid-19 
utbruddet.

• Bestemmelsene er ikke «ny». Tilsvarende regler gjaldt inntektsårene 
2008-2012, og bestemmelsen hadde da sammenheng med finanskrisen.
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Nærmere om regelen

• Det gis fradrag i skatt med 22 prosent for underskudd i driftsåret 2020, jf. 
sktl. § 16-61 (1).

• Unntak ved
• Akkordforhandlinger

• Underskudd fastsatt etter sktl. § 10-65 (NOKUS selskap)

• Udekket underskudd i virksomhet som er oppstått i året for opphør av 
virksomheten. (dette kan tilbakeføres etter sktl. § 14-7 (1))

• For foretak som svarer finansskatt kan fradrag i skatt gis med 25 %, jf. §
16-61 (5).  
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Maksimalt fradrag

• Ikke fradrag i skatt som overstiger samlet positiv alminnelig inntekt i 
forutgående år og nest forutgående år, jf. sktl. § 16-62 (1).

• Ikke fradrag i skatt for del av underskudd som overstiger kr 30 millioner, 
jf. sktl. § 16-2 (2).

• Egne maksimalbeløp i fusjon og fisjonstilfellene, jf. sktl. §§ 16-6 (3) til (5) 
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FOKUSPUNKTER TIL SKATTEETATEN I 2021
Hva vil skatteetaten se ekstra nøye på i år



Fokuspunkter i 
Skatteetaten i 2021

«Følgende hovedmål gjelder for 2021, jf. 
Prop. 1 S (2020-2021) for 
Finansdepartementet:

• Skatte- og opplysningspliktige 
etterlever skatte- og avgiftsreglene

• Skatteetaten sikrer brukerne 
tilgang til registerdata og 
informasjon med god kvalitet

• Samfunnet har tillit til 
Skatteetaten»

Advokatfirmaet Strandenæs MNA 42



Prioriterte tiltak i 2021

• Kompensasjonssøknader

• Tilgang til konkursregisteret

• Internasjonalt arbeid for å sikre skattegrunnlaget

• Internprising

• Overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til 
Skatteetaten

• Dialogbasert skattemelding (Sirius)

• Arbeid med merverdiavgift
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A-krim

• Typiske forhold:
• Fiktiv fakturering

• Falsk identitet hos arbeidstaker

• Bruk av ugyldige HMS kort

• Feil og mangler i AA-registeret

• Fiktive lønnsslipper

• Bruk av underentreprenører oppdragsgiver ikke er informert om

• Hvitvasking
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Kassasystem og internetthandel

• Samsvarserklæring

• Problemet er kassajournalen 

• Netthandel salgstidspunkt  og «Faktura»

• Korrekt mva
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Pass deg også for disse «gjengangerne» 
Skatteetaten kontrollerer
• Finansområdet

• Fisk

• Transaksjoner mellom nærstående 

• Transfer pricing

• Inntekter og formue i utlandet

• Underskuddsposisjoner ved oppkjøp av virksomhet

• Og særlig i år
• Misbruk av kompensasjonsordningen



NY SKATTEMELDING FOR ETTERSKUDDSPLIKTIGE 
FRA 2021 (NÆRINGSDRIVENDE)

pilot
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Ny skattemelding for næringsdrivende

• De fleste forskuddspliktige (lønnstakere og pensjonister) er alt på ny 
ordning.

• Alle etterskuddspliktige (næringsdrivende, selskaper mv.) skal på sikt 
over på ny ordning. I første omgang en pilot for:

«Personlig næringsdrivende som sender næringsmelding fra et system»

Fra 2022 – 2024 får resten av næringslivet ny skattemelding
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Følgende system er omfattet av piloten

• Agro Økonomi

• Duett

• Fiken

• Maestro

• Unimicro

• Visma Periode & År

• Visma eAccounting Skatt

• Wolters Kluwer (Akelius)

• Det er systemleverandør som avgjør om man kan delta i piloten
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Piloten omfatter disse skjemaene

• RF-1175 Næringsoppgave 1 (inkludert RF-1242 Næringsoppgave 
for billedkunstnere)

• RF-1224 Personinntekt

• RF-1084 Avskrivninger

• RF-1219 Gevinst- og tapskonto

• RF-1125 Bruk av bil

• RF-1177 Landbruk (ikke den delen som gjelder skog)

• RF-1213 Fiske
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Hva er nytt i den nye skattemeldingen?

• Gammel løsning
• RF -1030 Skattemelding + Næringsoppgave + Vedleggsskjema

• Ny løsning
• Skattemelding + Næringsopplysninger
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Forskjeller

• Gammel skattemelding skjemabasert, ny skattemelding temabasert.

• Inntekts- og formuesopplysningene sendes inn i form av en datafil, i 
stedet for skjema.

• Ny struktur. Skatteetaten skal gjenbruke den informasjonen de alt har. 

• Inntekts- og formuesopplysningene sendes inn i form av en datafil, i 
stedet for skjema.

• Valideringstjeneste gir tilbakemelding direkte i regnskaps-/ 
årsoppgjørsprogrammet ved ulogiske tall og differanser i 
skattemeldingen. 

• Brukere av næringsrapport skatt med enkle forhold må ikke ta i bruk 
regnskapsprogram eller årsoppgjørssystem.
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NOEN TANKER OM AKSJEUTBYTTE
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UTBYTTEGRUNNLAGET

(1) Netto eiendeler i balansen (siste godkjente årsregnskap)

(2) - Aksjekapital (registrert på beslutningstidspunktet)

- Øvrig bundet egenkapital (ikke lenger overkursfond)

(3) - Lån eller sikkerhetsstillelse etter §§ 8-7 til 8-10 (per balansedato, som ikke er tilbakebetalt/avviklet, eller   

som skal avregnes)

(4) - Pålydende av egne aksjer (per balansedato)

(5) - Fradrag for disposisjoner etter balansedato som krever utbyttegrunnlag

= Utbyttegrunnlag

(6) Må etter utdelingen ha en forsvarlig egenkapital og likviditet, jf. § 3-4
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(1) Netto eiendeler i balansen

• Balanseførte verdier

• Sist godkjente årsregnskap

• Ingen ”sperreperiode”
• Må likevel ha oppdaterte regnskapstall for å 

vurdere om forsvarlig egenkapital og 
likviditet

• Mellombalanse
• Balansedag maks 6 måneder før beslutningen

• Må revideres (også for ikke-revisjonspliktige)



(2) Aksjekapital og øvrig bundet egenkapital

• Den registrerte aksjekapitalen på beslutningstidspunktet
• kapitalendringer etter balansedato får betydning

• Øvrig bundet egenkapital
• Overkursfondet opphevet

• Fond for vurderingsforskjeller og fond for urealiserte gevinster

• Bundne fond i henhold til vedtektene



(2) Aksjekapital og øvrig bundet egenkapital
overgang til IFRS
• Norsk regnskap bygger på et historisk kost prinsipp for balanseføring av 

eiendeler, jf. regnskapsloven § 5-3

• IFRS bygger i stor grad på balanseføring av eiendeler til virkelig verdi

• Ved å gå over til IFRS, kan man dermed øke utbyttegrunnlaget etter asl. §
8-1? 

• Nei, en positiv differanse mellom balanseført verdi og anskaffelseskost 
skal avsettes til et fond for urealiserte gevinster, jf. asl. § 3-2. Dette er en 
bundet egenkapital. 
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(3) Lån og sikkerhetsstillelse etter 
§§ 8-7 til 8-10
• Diverse lån og sikkerhetsstillelser til aksjeeiere og nærstående mfl. + lån 

og sikkerhetsstillelse til erverv av aksjer i selskapet

• Ikke fradrag hvis tilbakebetalt, eller avviklet før utbyttebeslutningen 
• Gjelder også hvis lån mv. både er tatt opp og avviklet etter balansedato

• Ikke fradrag hvis lånet mv. avregnes i utbyttet



Utbytte og konsernbidrag

• Utbytte må besluttes i medhold av reglene i aksjeloven § 8-1 til § 8-4.

• Konsernbidrag kan i flg. aksjeloven § 8-5 utdeles til annet selskap i 
skattekonsern, jf. skatteloven § 10-2 til § 10-4. 

• Reglene for utbytte i aksjeloven § 8-1 til § 8-4, gjelder tilsvarende.  

• RF 1206
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Viktig å vite om konsernbidrag 

• Mange vilkår
• Mer enn 90 % eie (mer enn 9/10 deler)

• Formelle og reelle selskapskrav 

• Dvs utbyttegrunnlag og generalforsamlingsvedtak 

• Må ligge i Norge eller…

• EØS og være likestilt med AS

• Kan dele ut annet enn penger 

• Bare fradrag innenfor alminnelig  skattegrunnlag 

• Skatteplikt for mottaker   
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AKSJESELSKAPET OG FRITAKSMETODEN
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Utgangspunkter

• Gevinst og tap , sktl § 10-31 - Skattesats 22 %  faktortall 1,44  - 31,68 %

• Utbytte ikke skattlagt i selskap (AS osv ) 

• - Unntak for selskapsaksjonærer som er omfattet av fritaksmetoden

• Personlige aksjonærer rett til skjerming

• Kan benytte fremførbart ubenyttet skjerming fra tidligere år

• «Realisasjon» , sktl § 9-2

• Reell avståelse av økonomisk interesse
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Hvem og hva gjelder fritaksmetoden for?

•Hvem
• AS/ASA, aksjefond
• Sparebanker, gjensidige forsikringsselskaper, 

pensjonskasser 
• Samvirkeforetak
• Stiftelser, foreninger
• Tilsvarende utenlandske selskaper
• Deltakerlignede selskaper, § 10-41 (2)

•Hva 
• Gevinst og tap ved realisasjon av eierandel i subjekt
• Lovlig utdelt utbytte
• Gevinst/tap på finansielt instrument med eierandel 

som underliggende objekt (ikke DLS)
• Ingen porteføljebegrensning innenfor EØS
• Unntak utenfor EØS
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Realisasjon

• Nedskrivning av aksjekapitalen og innløsning av aksjer

• Tidspunkt - avtalen

• Realisasjon etter sktl § 10-37
• Hva hvis samtidig ny-tegning av aksjer? 

• HR RT-1999-477 Troll Salmon; må forutsette en reell oppgivelse av posisjonen som aksjonær

• Konkurs

• Likvidasjon/oppløsning

• Hva med gavesalg?
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Innenfor fritaksmetoden
«Hjemmehørende»

•Sktl § 2-38 (3)

•Betydning for gevinst/tapsberegning

•Avgjørende ” hjemmehørende”

•I/utenfor EØS

•Lavskatteland

•10 pst eierkrav/10 pst av stemmeretten
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Hjemmehørende..?

• Hvordan vite hvor et selskap er hjemmehørende?

• Hvilke undersøkelser må til?
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Hjemmerhørende i EØS ?- Momenter

• Fra Lignings-ABC: « Utland – alment om hvor en person er bosatt/et selskap er 
hjemmehørende»

• Momenter:

• Stiftelse/registrering – ikke avgjørende..

• Styreledelse/drift

• Styremøter i utlandet  - ikke tilstrekkelig

• Lokalisering av administrasjon, daglig ledelse, GF

• Funksjonsfordeling mellom organer i Norge og utlandet

• Samlet vurdering..
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Brexit
Hva betyr det for oss?

Hva med fritaksmetoden?
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Brexit forts.

• Fra 1. januar 2021 Norges forhold til Storbritannia ikke lenger regulert av 
EØS-avtalen.

• Det forhandles nå om en frihandelsavtale med Storbritannia

• Det betyr at fra 1. januar 2021 vil ikke gunstige skattereglene innenfor 
EØS gjelde

• Hva betyr dette?

• Om ikke det inngås en avtale med tilbakevirkende kraft (fra 1. januar 2021 vil for 
eks. fritaksmetoden innfor EØS ikke gjelde). For mer om dette se her

• I påvente av frihandelsavtalen er Norge, Island og Storbritannia enige om 
en midlertidig vareavtale. Avtalen bygger på «no deal» vareavtalen som 
landene alt har signert avtalt. 
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Særlig om fritaksmetoden, ved No Deal

• Sktl. § 2-38
• Norske selskapers investeringer i selskaper innenfor EØS i hovedsak fritatt for 

beskatning på utbytter og gevinster (ikke fradragsrett for tap)

• Norske selskapers investering i britiske aksjer
• Fritaksmetoden får anvendelse, dersom eierandel er høyere enn 10 %

• Britiske investeringer i norske aksjer
• Gevinst

• Ingen hjemmel for beskatning?

• Utbytte
• Utg. Pkt. Kildeskatt på 25 %

• Skatteavtale 15% eller 0 %, dersom eierandel på mer enn 10 % 
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HVOR HØRER ET FOND HJEMME?
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Aksjefond, verdipapirfond, obligasjonsfond
Post 3.1.10 – forhåndsutfylt/ ikke forhåndsutfylt
• Aksjefond beskattes som aksjer

• Kombinasjonsfond – avhenger av aksjeandel

• Rentefond og obligasjonsfond er ikke aksjer

• Gevinst= Alminnelig inntekt – 22 % i 2019

• Over 80 % aksjer x 1,44 (31,68 %)

• Under 20 % aksjer som renteinntekt

• 50/50 – gir forholdsmessig fordeling

• Skjerming

• Formuesverdsettelsesrabatt (25 %)



BFU 15/2015, avgitt 26. mai 2015.

• Etter dette er Skattedirektoratet kommet til at Underfondet er reelt
etablert og driver reell økonomisk aktivitet i et EØS-land. Underfondet er
dermed objekt under fritaksmetoden, jf. skatteloven § 2-38.

• Konklusjon

• Selskapet AS’ investeringer i det irske aksjefondet Underfondet, som er
et underfond av Fondet, er omfattet av fritaksmetoden, jf. skatteloven §
2-38.



Muligheter for feil

• Selskapet plikter å opplyse om gevinster og tap utenfor fritaksmetoden i 
skjema RF-1059. Dette betyr at det er selskapets vurdering av hvorvidt 
gevinsten/tapet faller innenfor eller utenfor fritaksmetoden som avgjør 
hvilke gevinster og tap som fylles inn i skjemaet

• Når skatteetaten kontrollerer selskapet, og det avdekkes gevinster som 
feilaktig ikke er tatt med i RF-1059 eller annet vedlegg, vil skatteetaten 
ilegge tilleggsskatt på investor dersom det ikke foreligger unnskyldelige 
forhold for opplysningssvikten



Opplysninger

• Relevant informasjon om fritaksmetoden finnes ofte på selskapenes 
hjemmesider, prospekter eller årsrapporter



Norsk skatteplikt ?

• Fra Aksje Norge sin hjemmeside:

• Aksjer som ikke er hjemmehørende i EU/EØS kan altså ikke plasseres i 
Aksjesparekontoen. Frontline er blant aksjene som ikke kan inngå i 
aksjesparekontoen, da de er registrert på Bermuda. Identifikasjonskoden 
(kalt ISIN) på aksjen kan gi en indikasjon på selskapets hjemland. Du kan 
finne denne under selskapsinformasjonen på børsens side, som for 
eksempel Frontline, hvor ISIN er BMG3682E1921. En norskregistrert aksje 
har ISIN som starter med bokstavene NO. (Obs: samme logikk gjelder ikke 
for rentepapirer, men de inngår heller ikke i Aksjesparekonto. Du må også 
dobbeltsjekke med din tilbyder om en aksje er innenfor/utenfor EØS).

https://www.oslobors.no/markedsaktivitet/#/details/FRO.OSE/data
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• § 6-24 Kostnader med tilknytning til skattefri aksjeinntekt mv. 

• Det gis fradrag for kostnad som pådras for å erverve 
inntekt som er fritatt for skatteplikt etter § 2-38.

• Det gis likevel ikke fradrag for ervervs- og realisasjons-
kostnader”

• Ot. prp. Nr. 1 (2005-2006) s 63:
(rettshistorie nå?)
”Skillet mellom løpende fradragsberettigede eierkostnader og
ikke fradragsberettigede kostnader, skal trekkes etter det 
tradisjonelle skillet mellom direkte fradragsberettigede 
kostnader og aktiveringspliktige kostnader. Det innebærer at 
selskapsaksjonær ikke på noe tidspunkt vil ha fradragsrett for 
ervervs- og realisasjonskostnader som er aktiveringspliktige 
………………

side 77

Aksjekostnader - fritaksmetoden
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Kostnader

• Ikke fradragsrett for ervervs- og 
realisasjonskostnader som er 
aktiveringspliktige for aksjonærer utenfor 
fritaksmetoden. 

• Kjøpesum
• Kostnader til mekler 
• Gebyrer
• Forhandlinger
• Bedriftsgjennomgang 
• Kontraktsutforming

side 78



Kildeskatt 

• Typisk 25 % skatt trukket av norsk as på utbytte til sy ut av landet

• Nye dokumentasjonskrav ved redusert sats 
• www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/rutiner-regnskap-og-kassasystem/lonn-lan-og-utbytte/utbytte-fra-norske-selskaper-til-utenlandske-

aksjonarer----krav-til-dokumentasjon-for-trekk-av-kildeskatt-med-redusert-sats/

• Skille på VPS og andre selskap 

• Fysisk person 
• tre år gammel bostedbekreftelse 

• Selskapsaksjonær 
• Søknad eller meget strenge beviskrav  
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SKOGBRUK OG BESKATNING

Virksomhet, kapitalinntekt eller hobby?



Utgangspunkt

• All aktivitet i skog skal vurderes etter de alminnelige kriteriene for 
virksomhet slik de er formulert av Høyesterett jf. Rt. 1985 side 319 
(Ringnes) og langvarig praksis:

• Tar sikte på å ha en viss varighet

• Ha et visst omfang

• Være egnet til å gi overskudd

• Drives for egen regning og risiko

• Men med grunnlag i Prop. 1 LS 2015-2016 har SKD utarbeidet 
retningslinjer for en lik praksis for vurdering av virksomhet i skog, jf. 
Prinsipputtalelse om «Skog som virksomhet – retningslinjer» av 1. mars 
2016.
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Vilkårene

• Driver skattepliktige også jordbruksaktivitet sammen med 
skogbruksaktiviteten, er det den samlede aktiviteten som skal inngå i 
vurderingen av om det drives virksomhet. Dette er vurderingen «én eller 
flere virksomheter», jf. Skatte-ABC 2020-2021 Virksomhet – Allment kap. 
7.

• Vilkårene «varighet» og «regning og risiko» er volder ikke problemer.

• Det er vilkårene «egnet til å gi overskudd» og «omfang» som nærmere 
blir behandlet.
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Overskudd -

• Lang omløpstid for skog, aktiviteten må ses over en vesentlig lengre 
periode enn andre aktiviteter.

• Grantømmer først hogstmodent etter ca. 60 år, for furutømmer er det enda 
lenger tid.

• Tilvekst i skog er en indikasjon på inntektspotensialet. 

• Momenter å se hen til:
• Årlig nyttbar tilvekst

• Tømmerpriser og avvirkningskostnader

• Driftsforhold som terreng, avstand til velteplass mv.

• Kostnader til ungskogpleie, vedlikehold av skogsbilveier, tynning mv.

• Miljørestriksjoner

• Det økonomiske formålet. Eiendommen er levebrød, økonomisk formål må aksepteres, jf. Rt. 
1995 side 1422 (Kiønig) 
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Aktivitetens omfang

• Årlig nyttbar tilvekst er en hjelpefaktor ved vurderingen. Normalt øker 
aktiviteten med økt tilvekst.

• Lavere enn 100 kbm/år
• Normalt ikke virksomhet

• Mellom 100-200 Kbm/år
• Konkret vurdering

• Over 200 kbm
• Normalt virksomhet
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Hva anses inntekten som

• Næringsinntekt, skattepliktig med 49,6%
• Kostnader - Fradragsrett 

• Kapitalinntekt, skattepliktig med 22%
• Kostnader - Fradragsrett

• Hobbyinntekt, ikke skattepliktig
• Kostnader ikke fradrag
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Skogfond og tømmerkonto

• Skogbrukslova kapittel 4 regulerer 
avsetning til skogfond og bruk av 
disse midlene.

• Tvungen fondsavsetning som 
skal gi skogeier et bedre 
grunnlag for å finansiere tiltak 
med sikte på en bærekraftig 
forvaltning.

• Det skal avsettes midler ved 
bla.a. salg av tømmer

• Minimum 4 % av 
bruttoverdiene – max 40 %, jf. 
forskift om skogfond § 6.



Skogfond

• Brukes på følgende måte, jf. skatteloven § 8-2
• Utsetter beskatning ved at uttak fra skogfond er skattepliktig i utbetalingsåret

• Frigitte skogfondsmidler som brukes til skogkultur, bygging og opprusting av skogsveier, 
sommervedlikehold av skogsbilvei, miljøtiltak, skogbruksplanlegging med miljøregistrering, 
forsikring mot stormskader og brann på skog, kompetansehevende tiltak, oppmerking av 
eiendomsgrenser og nødvendige håndlangerutgifter i forbindelse med jordskifte av skog, 
samt investeringer i bioenergitiltak i tilknytning til bruket og som bidrar til varmeleveranser 
basert på eget råstoff eller lokale skogressurser, tas til inntekt med 15 prosent.

• Den delen som ikke tas til inntekt (85 %), blir dermed skattefri. Systemet med 
skogfond fungerer således som en avsetningsordning, med delvis skattefritak 
for avsetningen ved visse anvendelser av avsatt beløp.

• Ordningen styres av landbruksdirektoratet
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Tømmerkonto

• For å utjevne inntekten til skogeiere inntektsføres tømmeroppgjøret og 
kostnadene over flere år

• Tidligere gjennom «gjennomsnittsligning»

• Nå på tømmerkonto, jf. sktl. § 14-81 – fra 2018

• Lik en gevinst- og tapskonto
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Mva

• Fra 1. januar 2018 er forvaltningspraksis for virksomhetsvurderinger av 
skog etter merverdiavgiftsloven også endret, jf. Prop. 1 LS (2017-2018).

• Bakgrunn. Like regler som skatt.

• Siden det er meget lang omløpshastighet for skog, godtatt at  
omsetningskravet på kr 50 000 er oppfylt dersom gjennomsnittlig 
omsetning pr. år over en periode på fem år, er over kr 50 000.

• Mao. dersom man utøver passiv kapitalforvaltning (liten aktivitet, men 
overskuddsevne) skal man ikke mva registreres selv om det enkelte 
oppgjøret er over kr 50 000.
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Overgang fra virksomhet til passiv 
kapitalinntekt?
• Overgang kan skje på flere måter. F eks.

• Etter regelendringene utøves det ikke lenger næring.

• Aktiviteten faller slik at man ikke lenger utøver virksomhet.

• Realisasjon

• Bortforpaktning

• Etc.

• Det stilles tradisjonelt beskjedene krav til aktiviteten for at en allerede 
eksisterende virksomhet anses opprettholdt, særlig om nedtrappingen skyldes 
innehavers alder, jf. Agder lagmannsrett i LRD 27. januar 2003 (Trampolin) og 
Skatte ABC Virksomhet – allment kap. 3.5.1 siste avsnitt.
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TRANSAKSJONER MED AKSJEEIER
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7.10.2015: Skatteloven § 10-11 (4)

Kreditt eller sikkerhetsstillelse som ytes direkte eller indirekte fra selskap som omfattes 
av § 10-1, samt tilsvarende utenlandsk selskap, til personlig skattyter som direkte eller 
indirekte eier aksjer eller andeler i selskapet, skal regnes som utbytte for skattyter. Det 
samme gjelder dersom det ytes kreditt eller sikkerhetsstillelse til personlig skattyter fra 
annet selskap i samme konsern, jf. aksjeloven § 1-3 og allmennaksjeloven § 1-3, som 
selskapet den personlige skattyteren direkte eller indirekte er aksjonær i. Som kreditt 
eller sikkerhetsstillelse til vedkommende skattyter regnes også kreditt eller 
sikkerhetsstillelse som gis til skattyterens ektefelle eller til person som skattyteren er i 
slekt eller svogerskap med i opp eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som 
onkel eller tante. Departementet kan ved forskrift bestemme at enkelte typer kreditt 
eller sikkerhetsstillelse ikke skal anses som utbytte.
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Skatteloven § 10-11 forts.

(5) Besluttet utbytte som motregnes mot kreditt som tidligere er regnet 
som utbytte etter reglene i fjerde ledd, anses ikke som skattepliktig 
utbytte for aksjonæren. 

(6) Tilbakebetaling av kreditt som tidligere er ansett som utbytte for 
aksjonær etter reglene i fjerde ledd, skal anses som innbetalt kapital for 
aksjonæren. Tilbakebetalingsbeløpet skal også legges til aksjonærens 
inngangsverdi på aksjene i selskapet. 
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Forskriften 1 § 10-11-1 
Unntak fra at aksjonærlån skattlegges

• Lån fra selskap til aksjonær skal ikke anses som utbytte i følgende 
tilfeller:

a) Kreditt eller sikkerhetsstillelse fra finansforetak, jf. finansforetaksloven § 1-3. 

b) Kreditt under 100 000 kroner fra selskap til aksjonær dersom kreditten innfris 
innen 60 dager etter at den ble gitt.

c) Kundefordringer som er et ledd i selskapets ordinære virksomhet, dersom 
fordringen innfris innen 30 dager etter at den ble gitt.
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Forskriften 2

Kreditt eller sikkerhetsstillelse som ytes fra arbeidsgiver dersom 
arbeidstakeren på lånetidspunktet ikke direkte eller indirekte eier mer 
enn fem prosent av aksjene eller andelene eller har mer enn fem 
prosent av stemmene på generalforsamlingen i arbeidsgiverselskapet 
eller et annet selskap i samme konsern, jf. aksjeloven § 1-3 og 
allmennaksjeloven § 1-3, som arbeidsgiverselskapet. 
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Forskriften 3

• Aksjer eller selskapsandeler som eies av den ansattes ektefelle, samboer 
eller person som den ansatte er i slekt eller svogerskap med i opp eller 
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som onkel eller tante, skal 
regnes med ved beregningen av den ansattes aksje- eller selskapsandel.
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Regneark - mellomregning

• Er det utstrakt bruk av «mellomregningskonto» har blant annet Sticos
har laget et regneark «Lån til personlig aksjonær – beregning av 
skattemessig utbytte» som beregner skattepliktig beløp, innbetalt 
kapital, etc.
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TAP PÅ FORDRING - SKATT
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Fradrag for tap på fordring - skatt

• Skatteloven § 6-2

• (1) Det gis fradrag for tap ved realisasjon av formuesobjekt i og utenfor 
virksomhet, etter de nærmere regler og med de begrensninger som 
følger av kapittel 9.

• (2) Det gis også fradrag for annet tap i virksomhet, herunder endelig 
konstatert tap på utestående fordring. Departementet kan gi forskrift til 
utfylling og gjennomføring av dette ledd.

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19990326z2D14z2EK9


§ 6-2

• Etter første ledd gis det fradrag for tap ved realisasjon av fordring i og 
utenfor virksomhet, etter reglene i skatteloven kap 9 ( § 9-2 d. innfrielse 
eller bortfall av fordring) m fl

• Kundefordringer

• Annet ledd utvider fradragsretten til annet tap – men da begrenset til 
tap i virksomhet (tap i næring)

• Tapsfradraget begrenses deretter etter tredje ledd for visse nærstående 
selskaper pluss forskrifter



6-2 3. ledd

• (3) Skattyter som nevnt i § 2-38 første ledd, gis ikke fradrag for tap på 
utestående fordring i virksomhet, dersom skyldneren er et selskap som 
nevnt i § 2-38 annet ledd a og b og selskapene må anses som 
nærstående. Det samme gjelder for selskap som nevnt i § 10-40, ved 
fastsettelse av overskudd eller underskudd etter § 10-41. Første og annet 
punktum gjelder ikke når skattyters eierandel i skyldner er omfattet av §
2-38 tredje ledd a såfremt fordringens skyldner har vært hjemmehørende 
i lavskatteland i hele fordringens levetid, eller er omfattet av tredje 
ledd g. Departementet kan gi forskrift til utfylling, gjennomføring og 
avgrensning av dette ledd.

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19990326z2D14z2EzA72z2D38
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19990326z2D14z2EzA72z2D38z2E1
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19990326z2D14z2EzA72z2D38
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19990326z2D14z2EzA72z2D38z2E2
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19990326z2D14z2EzA710z2D40
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19990326z2D14z2EzA710z2D41
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19990326z2D14z2EzA72z2D38
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19990326z2D14z2EzA72z2D38z2E3
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19990326z2D14z2EzA72z2D38z2E3


Forskriften § 6-2-2

• I FSFIN § 6-2-2 finnes nærmere regler om hvem som anses som 
nærstående og hvilke fordringer som ikke faller inn under 
avskjæringsbestemmelsen

• Det gis ikke fradrag for tap på fordring for selskap som faller inn under 
fritaksmetoden, dersom skyldneren er objekt etter fritaksmetoden og 
selskapene må anses som nærstående (90 % eller mer)



Forskriften

• (2) Avskjæring av tap på utestående fordring etter skatteloven § 6-
2 tredje ledd gjelder ikke for:

• a. kundefordringer,

• b. utestående fordringer hvor verdien av fordringen tidligere har vært 
regnet som skattepliktig inntekt eller har inngått i et gevinst/tapsoppgjør 
med skatterettslig virkning for kreditorselskapet eller selskap som etter 
første ledd er nærstående til kreditorselskapet,

• c. fordring der fradragsretten følger av skatteloven § 11-7 tredje ledd,

• d. tap som nevnt i skatteloven § 14-5 fjerde ledd bokstav g, når 
fordringen er en del av kreditors ordinære utlånsvirksomhet.

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19990326z2D14z2EzA76z2D2
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19990326z2D14z2EzA711z2D7
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19990326z2D14z2EzA711z2D7z2E3
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19990326z2D14z2EzA714z2D5
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19990326z2D14z2EzA714z2D5z2E4


Vanskelig spørsmål: Tap i næring – har man 
krav på tap i næring ?

• Historisk spørsmål med mange høyesterettsdommer

• Har den næringsdrivende krav på tap i næring ved ikke innfridd 
fordring

• kravet må være endelig konstatert tapt (realisasjonskravet)

• skattyter må drive virksomhet (virksomhetskravet)

• det må være tilstrekkelig tilknytning mellom fordringen og skattyters egen 
virksomhet (tilknytningskravet) – en særlig og nær tilknytning
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Virksomhet

• Aktivitet av et visst omfang

• For skattyters regning og risiko

• Økonomisk karakter

• Egnet til å gå med overskudd - overskuddsevne



Tilknytningskriteriet 

• I tillegg til å være i virksomhet må det foreligge en særlig og 
nær tilknytning mellom fordringen og virksomheten 

• Se f eks Norsk Struts saken – Rt 2008/145



Strutsedommen

• Flere bønder stiftet et aksjeselskap som skulle drive med strutseoppdrett. 
Selskapet gikk konkurs og aksjonærene tapte penger på lån til 
aksjeselskapet og innfrielse av kausjon for selskapets gjeld. Høyesteretts 
flertall fant at det dette ikke ga rett til fradrag i inntekt av virksomhet 
etter skatteloven § 6-2 andre ledd fordi etablering av et selskap som 
skulle drive med strutseoppdrett ble sett på som en ny virksomhet. Den 
var hovedsaklig forskjellig fra aktuell gårdsdrift og virksomheten var ikke 
integrert i driften av aksjonærenes gårder.



Tidspunktet for vurderingen

• Da tapet er endelig – Skjelland Holding Rt 2005/1171

• Tilknytningen kan mistes underveis

• Og tapet må være endelig konstatert



Tidfesting

• Det året tapet realiseres

• Salg av fordringen

• Ved ettergivelsen

• Ved konverteringen 
skattel § 6-2 (1) jf § 14-2 (2)



Endelig konstatert tap

• Foretatt tvangsinndriving eller inkasso har vært forgjeves,
• Fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks 

måneder etter forfall, til tross for minst tre purringskrav med 
normale purringsintervaller og slik aktivitet fra kreditors side 
som forholdene tilsier,

• offentlig gjeldmegling, konkurs, likvidasjons- eller 
avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at 
bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning, eller

• fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart 
uerholdelig



Eksempler

• Inntektsførte renter kan legges til

• Konvertering av fordring er realisasjon

• Et korrekt verdiskjønn legges til grunn

• Kan være verdiløs



Eksempler

• En omgjøring fra fordring til ansvarlig lån er ikke realisasjon av 
fordringen – se Rt 2005/1171 – Skjelland Holding

• Selskap overtar fordring på seg selv – både fordring og gjeld er 
realisert

• Skattefrie fisjoner og fusjoner er ikke realisasjon



Eksempler

• Fordringen bortfaller ved ettergivelse

• Foreldelse

• Kan endre karakter underveis

• Konserbidrag ettergis 
• Manglende betalingsevne – ikke tilbakeføring



Praktiske spørsmål

• Fordring gjøres opp mot overdragelse av gjenstander: Reell 
omsetningsverdi er fordringens utgangsverdi

• Tap på kreditt: Føres som tap på fordring

• Hvis debitor nedbetaler på fordringer som er fradragsført skal 
beløpet inntektsføres

• Merverdiavgiftsdelen skal ikke kunne fradras inntekten – se 
nedenfor



MAL § 4-7 første ledd –
Tap på utestående fordringer

• Retten til å korrigere ble lovfestet ved teknisk revisjon av 
merverdiavgiftsloven i 2009.

• Det er i dag fullstendig sammenfall i vilkårene for tapsføring i 
skatt og merverdiavgift 

• Noen spesielle spørsmål 



Debitor innbetaler

• Tapsførte fordringer er ute av rgnskapet men kan jo i 
ettertid likevel bli betalt.  

• Dersom debitor i ettertid innbetaler hele eller del av en 
fordring som er tapsført, må kreditor innberette og 
innbetale denne delen av det tapsførte 
merverdiavgiftsbeløpet.



Ettergitt/konvertert fordring

• Dersom en utestående kundefordring ettergis eller 
konverteres til finansieringsbistand, vil det ikke være 
grunnlag for å korrigere etter reglene for tap på utestående 
fordringer

• Dersom det foreligger en kombinert avgiftspliktig/avgiftsfri 
fordring, kan det ikke oppstilles noen regel om at debitor 
først betaler den avgiftspliktige del, så den avgiftsfrie, eller 
omvendt. Betalingen medfører en forholdsmessig 
reduksjon



Hjelpetiltak som ikke 
er grunnlag for kredittnota
• Ettergivelse…du kan ikke ettergi andres mva!

• En annen sak er at du kan mene at opprinnelig leveranse 
ikke kontraktsmessig SKAL betales fullt ut for eksempel 
skal den reduseres som følge av Force Majure

• Dersom det har skjedd en kontraktsmessig levering, kan 
utleier av lokaler ikke reversere fakturert og forfalt husleie 
for å hjelpe leietakere i en vanskelig økonomisk situasjon. 
Det har i denne sammenheng ingen betydning at begge 
parter må korrigere avgiftsoppgjøret



Factoring

• Ved faktoring kan man på visse vilkår fradragsføre 
merverdiavgift på uerholdelige fordringer selv om faktoren 
har overtatt tapsrisikoen. Forutsetningen er at det etterpå 
må skje en reell tilbaketransport av fordringen til klienten 
og at transporteringen fremgår av regnskapene. 



Kredittforsikring

• Skattedirektoratet uttalte i brev 21. februar 2013 til et 
rådgivningsfirma at det beløpet som utbetales av 
forsikringsselskapet ikke kan anses som vederlag for den 
avgiftspliktige ytelsen, men må avgiftsmessig anses som 
en erstatning

• Erstatning er ikke «omsetning»

• …men husk at dom for å betale en leveranse ikke normalt 
er erstatning men betalingsplikt 



Tyveri/underslag

• Det er ikke anledning til å korrigere tidligere beregnet 
merverdiavgift som følge av tyveri eller underslag av 
penger

• Rettspraksis fra Borgarting



Underslag av mva gir ikke fradrag  

• Finance Creditsystemet, som Finance Credit Norge AS var 
en del av, kollapset høsten 2002. Selskapene ble påført 
store tap som følge av at innbetalinger fra kunder ble 
underslått. 

• Selskapene korrigerte utgående avgift på fakturaer 
omfattet av underslaget etter reglene for føring av tap på 
utestående fordringer idet man anså at vederlag for 
leveransene ikke var mottatt



Foreldelse

• Skattekontoret godtok ikke klagers tilbakeføring av 
beregnet utgående merverdiavgift knyttet til fordringer som 
ikke var betalt og som var eldre enn tre år. Klager kunne 
ikke dokumentere at den utestående fordringen var 
endelig konstatert tapt. Det ble lagt til grunn at klager 
hadde tapt retten til oppfyllelse av fordringen på 
foreldelsestidspunktet og at fordringer som ikke er reelle 
ikke kan være gjenstand for tapsføring etter 
merverdiavgiftsloven § 4-7



Lånefordring

• Et eiendomsselskap korrigerte avgiftsgrunnlaget som følge 
av manglende betaling av husleie over flere år. 
Skattekontoret tilbakeførte det korrigerte avgiftsbeløpet 
med henvisning til at det forelå interessefellesskap mellom 
partene og at fordringen ikke kunne ses å være forsøkt 
inndrevet i tilstrekkelig grad



Finansieringsbistand

• Retten fant at morselskapet som kreditor for husleiekravet 
ikke opptrådte slik en uavhengig kreditor ville ha gjort for å 
ivareta sitt tilgodehavende og at det skyldtes 
interessefellesskapet med datterselskapet. Retten mente 
at husleiekravet hadde skiftet karakter fra ordinær 
kundefordring til finansieringsbistand.

• Oslo tingretts dom 4. desember 2015 (Arve Myrsta AS) 
(KMVA 8261)



Frivillig gjeldsordning

• Nemnda mente at en frivillig akkord som er gjennomført på 
samme måte som en offentlig akkord med full deltagelse 
fra kreditorene, måtte likestilles med en offentlig akkord. 
Ved offentlig akkord har kreditor klart fradragsrett for 
merverdiavgift på den tapte delen av fordringen og det 
samme måtte da gjelde ved frivillig akkord.

• KMVA 6810 av 18. oktober 2010



Motregning

• Klagenemnda: «motregning må sidestilles med innbetaling  
selv om kravet på konkurstidspunktet kunne vært 
tilbakeført»,

• Når det skjer innbetaling på et avskrevet krav, skal 
merverdiavgiften knyttet til innbetalingen innberettes og 
innbetales til staten



SKATT FOR DEN AKTIVE EIEREN
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Aktive aksjonærer med holdingselskap

• SKDs uttalelse 6.6.2013:
• Utbetalinger må 

tilordnes korrekt 
subjekt

• Den aktive 
aksjonæren kan ikke 
fritt velge å overføre 
vederlag for utført 
arbeid til 
holdingselskapet

• Ikke «tvangslønn», 
kun korrekt 
tilordning av det som 
tas ut fra 
driftsselskapet

LØNN?

UTBYTTE

UTBYTTE
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Rt. 2015 s. 1260 (Herkules-dommen)

• «Arbeidet deres har utvilsomt i stor grad bidratt til verdiutviklingen i 
fondene, og det har hatt stor betydning for investorene at de har 
forpliktet seg til å arbeide i systemet. Men de tre prinsipalene er også 
reelle eiere i noe som i vid forstand er en fondsforvaltervirksomhet. 
Inntekten er etter sin art overskudd fra denne virksomheten, som har 
tilflytt prinsipalene i egenskap av eiere. Den er dessuten ikke bare et 
resultat av prinsipalenes arbeid i Herkules, men også av innsatsen til 
hele organisasjonen i selskapet. Og ikke minst er overskuddet - og 
dermed carried interest - som nevnt et produkt av verdiskapning i 
porteføljeselskapene og den generelle markedsutviklingen.»

• Prinsipalene eier aksjer fordi de har grunnlagt selskapene, ikke fordi 
de som ansatte har fått kjøpe aksjer av sin arbeidsgiver.»
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Aktiv aksjonær og lønn

• Utgangspunktet – lønnsbeskatning og utbyttebeskatning

• Lønnsbeskatning av utbytte?

• Skattedirektoratets uttalelse av 24. mars 2009:
"For øvrig vil Skattedirektoratet bemerke at det fortsatt kan være aktuelt 
å beskatte arbeidende eier av selskap for arbeidsgenerert inntekt, der 
saken dreier seg om et spørsmål om tilordning av inntekt til riktig 
subjekt."
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FINANSSKATTEN
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Finansskatten

• Finansskatten omfatter i utgangspunktet alle foretak som utøver aktivitet innenfor
næringsområde K "Finansierings- og forsikringsvirksomhet" i h.t. Statistisk
sentralbyrås Standard for næringsgruppering (SN 2007)

• Inkluderer holdingselskaper og investeringsselskaper

• Gjeldende satser videreføres
• Ekstra skatt på lønn – 5 %

• Skatt på overskudd for selskap i finanssektoren – (alminnelig skatt 22 % + 3 % 
finansskatt) 25 %

• Ingen endringer I fiansskatten I skattsbudsjettet for 2021. 



Fortsatt ingen avklaring 

• Belaster du lønn eller naturalytelser i holdingselskap ?

• Åpenbart ikke meningen å ramme men ….

• Ordlyden er «finansiell aktivitet» 
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Fremtidige endringer?
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• Senterpartiets alternative statsbudsjett
• Ekstraskatten på lønn fjernes (5 %)
• Satsen på overskuddskatt økes til 29 %

“Øker du skattebyrden på finansnæringen på arbeidsgiveravgift, så
rammer det mye mer sparebankdelen av finansnæringen” Tar du det på
utbyttet [les overskuddet], rammer det mer de store finanskonsernene og
finanshusene med adresse Aker Brygge”



AKTUELLE SPØRSMÅL FRA LØNNSOMRÅDET
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Lønnsgrunnlaget

• Oppdragsgivers dokumentasjon
• Bokførte opplysninger (bilag/bokføringsgrunnlag)

• Dokumentasjon av balansen

• Kan komme fra eksterne parter

• Kan være utarbeidet av oppdragsgiver

• Kan være utarbeidet av regnskapsførervirksomheten
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Personskatt for ansatte 

• Lønn og a-ordning

• Diverse kostnadsdekninger 

• For eksempel 
• Bil

• IKT 

• Overnatting 

• Ansvar ved feil 
• Summarisk fellesoppgjør 

• AGA 

• Trekkansvaret 

• Krav til arbeidsmetodikk
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Opplysninger gitt i a-oppgaven som partene er 
uenige i
• Regnskapsførervirksomheten innberetter daglig leders og styreleders 

ureglementerte bankkontouttak som utbytte – kr. 410.000 under 
årsoppgjøret. 

• Hans fraseparerte kone arbeidet i virksomheten. Hun har beviselig 
forsynt seg med kr. 360.000. Hva med å innberette postene ?

• Bevisavklaring
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Bonusytelser fra andre enn arbeidsgiver

• Det avgjerande for skatteplikt er om ytinga står i tilstrekkeleg samanheng 
med arbeidsforholdet til at ho kan reknast som «vunnet ved arbeid», jf. 
skatteloven § 5-10, jf. § 5-1.

• Flybonuspoeng som er tente opp på reiser som er dekte av arbeidsgjevar, 
og som vert brukte privat, vert rekna som ein fordel vunnen ved arbeid 
og er skattepliktig. Det same gjeld privat bruk av andre rabattar, 
«kickback» o.l. som ein har fått gjennom kjøp i arbeidsforholdet som er 
refunderte av arbeidsgjevar. Prop. 86 LS (2017–2018)- Endringar i skatte-, 
avgifts- og tollovgivinga. 



Bonusytelser fra andre enn arbeidsgiver

• Oppnår skattyter bonusytelser fra andre enn arbeidsgiver, f.eks. 
flyselskap, hotell mv. som følge av reise, overnatting mv. hvor 
arbeidsgiver eller hans oppdragsgiver har dekket kostnadene, skattlegges 
verdien av bonusytelsen som lønn dersom ytelsen benyttes privat. 
Bonusytelsen kan for eksempel gjelde fritt weekendopphold på hotell 
eller gratis flyreise. – Skatte ABC. 



Bonusytelser fra andre enn arbeidsgiver

• Plikt for arbeidsgivere å innrapportere bl.a. bonuspoeng som 
naturalytelser ble vedtatt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 
2018 

• Nytt i statsbudsjettet 2019! Maksimal verdi av skattefri rabatt for 
personalrabatter foreslått til 7000 kroner. Senere hevet til 8000 kroner.



Ansvar – Arbeidsgiver og den ansatte

• Arbeidsgiver
• Rapporteringsplikt, sktfvl. § 7-2

• Trekkplikt, sktbl. § 5-4

• Plikt til å svare arbeidsgiveravgift, ftrl. § 23-2 og sktfvl. § 8-6

• Ansatt
• Sktfvl. § 8-1 og § 8-2

• Plikter å påse at fordeler mottatt i arbeidsforhold er inkludert i skattemeldingen

• Selv melde fra om fordeler som arbeidsgiver ikke har rapportert

• Summarisk fellesoppgjør – sktfvl. § 12-4
• «Når arbeidsgiver har levert uriktige eller ufullstendige opplysninger om ytelser til 

ansatte, og det medfører uforholdsmessig byrde å gjennomføre ordinære 
endringssaker for den enkelte ansatte, kan skattemyndighetene i stedet treffe vedtak 
om et summarisk oppgjør av formues- og inntektsskatt og arbeidsgiveravgift på 
arbeidsgiverens hånd (summarisk fellesoppgjør).»
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Hvor langt går arbeidsgivers rapporteringsplikt?
• Hva må arbeidsgiver gjøre for å unngå sanksjoner for manglende

rapportering? 
• «(…) det som med rimelegheit kan ventast for å sørgje for at tilsette og tredjepartar 

gjev slike opplysningar.»
• «Det gjeld til dømes dersom arbeidsgjevar har fastsett i arbeidsreglementet at dei 

tilsette pliktar å opplyse arbeidsgjevar om ytingar dei tek imot frå tredjepartar. Dersom 
ein tilsett likevel ikkje oppfyller denne plikta overfor arbeidsgjevar, og arbeidsgjevar 
heller ikkje burde ha oppdaga forholdet på anna vis, må forholdet verte rekna for 
unnskyldeleg frå arbeidsgjevar si side, slik at det ikkje skal leggjast tilleggsskatt på 
arbeidsgjevaravgifta.»

• Pålegger ingen opplysningsplikt på tredjepart
• Men oppfatning om at aktørene vil innrette seg etter de nye reglene

• Bonuspoeng opptjent tidligere år
• Av praktiske årsaker legger Skattedirektoratet til grunn at arbeidsgiver blir ansvarlig 

for innrapportering av privat uttak av bonuspoeng opptjent fra og med 1. januar 
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BIL OG HJEMMEKONTOR UNDER COVID-19
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Bil og Hjemmekontor under Covid-19

• Skattefritak for nødvendige naturalytelser som mottas som følge av 
koronasituasjonen

• Hjemmekontorløsninger, EK-tjenester og helsehjelp finansiert av 
arbeidsgiver er skattefrie og skal ikke rapporteres. Skattefritaket 
forutsetter at ytelsen gis midlertidig, er forholdsmessig, og er begrunnet 
i opprettholdelse av driften og reduksjon av smitte. Du skal ikke trekke 
skatt av disse ytelsene, og de blir ikke rapporterings- eller 
arbeidsgiveravgiftspliktige.
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Firmabil

• Firmabil under permittering - skatteplikt, trekkplikt og 
rapporteringsplikt

• Firmabil kan, på grunn av koronasituasjonen, stå parkert hjemme 
hos den ansatte under permittering, uten at den ansatte 
fordelsbeskattes. Dersom den permitterte ansatte bruker firmabilen 
privat, uansett omfang, skal fordelen beregnes og rapporteres som 
normalt. Arbeidsgiver må gi beskjed til Skatteetaten hvis det ikke 
er kontante midler å gjennomføre forskuddstrekk i.
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Hjemmekontor og utgifter - Skatteetaten

• Hjemmekontor og færre reiser gir lavere reisefradrag

• Kostnader for hjemmekontor inngår i minstefradraget



Kan arbeidstaker kreve kompensasjon for pålagt 
hjemmekontor
• Dekket ekstra strømutgifter knyttet til hjemmekontoret ?

• Slitasje på hjemmemøbler og parkett ?



Hjemmekontor

• Utleie av kontor i egen 
bolig.

• Krav til kontor
• Krav til leienivå
• krav til bruk
• Effekter



MVA PÅ ELBILER?
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Biler – Mva på elbiler

• Elbiler er fritatt fra merverdiavgift ved kjøp og leasing, jf. mval. § 6-7 (1). Fritaket 
gjelder også nødvendig tilleggsutstyr på bilen.

• Dette gjelder ikke kjøretøy med hybrid forbrenningsmotor.

• Begrunnelse: Nå mål i klima og miljøpolitikken. Uttalt at alle nye biler i 2025 ikke skal 
ha fossil forbrenningsmotor.

• Markedsandelen av nybilsalget for elbiler i 2020 var ca.55 % mot 42 % i 2019.

• I NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats, konkluderes det med at fritaket 
ikke er et målrettet virkemiddel, blant annet gis det mest støtte til tunge, dyre elbiler. 
Det er derfor foreslått at moms på sikt innføres på elbiler. 

• Basert på dette og at elbilsalget har et stort fotfeste i Norge, og at det også foreligger 
andre virkemidler for å kjøpe elbiler, blant annet redusert bompengesats, redusert 
trafikforsikringsavgift og anledning til å kjøre kollektivfelt, diskuteres det å innføre 
moms på elbiler.
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Biler – Mva på elbiler?

Fritak fra mva på biler må godkjennes av ESA, fordi det gir et 
konkurransefortrinn i Norge for elbiler.

Finansdepartementet sendte ny notifisering av mva-fritaket 
for elbiler ut 2022 til ESA 10. november 2020.

ESA godkjente dette 16. desember 2020.
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Når kommer mva på 
elbiler?

• I statsbudsjettet for 2021 er det ikke innført mva. på 
elbiler, men uttalt at det på sikt bør innføres.

• Altså, mva. på elbil vil nok tidligst innføres  fra 2022.

• Dette er et politisk spørsmål. Det kan også bli 
innført mva kun for dyrere elbiler.

• Hva sier de ulike partiene?
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VIKTIGE AVGJØRELSER I 2020



HR 2020-2018-A 
(Lyse Produksjon AS)

• Grensen mellom påkostning og 
vedlikehold

• Offentlig pålegg i 2010 om å forsterke 
Svartevassdammen (Grensen mellom 
Agder og Rogaland).

• Lyse Produksjon krevde fradrag for sin 
andel av kostnadene ved arbeidene til å 
forbedre dammen i årene 2012-2014, i 
alt ca kr 44 millioner.
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HR 2020-2018-A (Lyse Produksjon AS) Forts

• Skal det offentligrettslige pålegget om tiltak på dammen sees på som 
vedlikehold eller påkostning (direkte fradragsføring eller aktiveres og 
deretter avskrives)?

• «[v]edlikeholdskostnader er kostnader som er nødvendige for å holde 
objektet i samme stand som da det var nytt, eventuelt for å bringe det 
tilbake til samme stand. Oppgraderinger ut over dette er i 
utgangspunktet påkostninger som må aktiveres.»

Spørsmålet er om:

«[d]et foreligger vedlikehold når arbeidene har gitt eiendelen en 
høyere standard enn tidligere, så lenge standarden ikke overstiger 
den samme relative standard - høy, middels eller lav - som 
eiendelen hadde som ny.»Advokatfirmaet Strandenæs MNA 157



HR 2020-2018-A (Lyse Produksjon AS) Forts

«At en eiendel oppgraderes som følge av offentlige påbud, kan (...) ikke i 
seg selv føre til at oppgraderingen anses som vedlikehold.»

Konklusjon: Arbeidene går «- ut over det som er nødvendig for å holde 
objektet … i samme stand som da det var nytt, eventuelt bringe det tilbake 
til opprinnelig stand». (…) demningen er (…) [i] bedre stand enn tidligere til 
å motstå påkjenninger som denne type demninger må kunne motstå, 
basert på en oppdatert vurdering av risikobildet. Dette er det mer 
nærliggende å se som et tiltak med sikte på fremtidig verdiskapning, altså 
som en påkostning, enn som vedlikehold, altså et tiltak som først og fremst 
har sammenheng med tidligere verdiskapning.»
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HR-2020-1777-A (Ang)

• Et selskap kjøpte først en seilbåt i 2007 og 
solgte denne i 2010.

• Ble behandlet som en virksomhet 
skatte- og avgiftsrettslig.

• Driften gikk med underskudd.

• For salgssummen kjøpte selskapet en ny 
båt, en Windy 35 Kasimir

• Også driften av denne gikk med 
underskudd.

• Skattemyndighetene gjennomførte et 
bokettersyn og nektet kun avgiftsmessig 
fradrag for aktiviteten knyttet til båt 2.
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HR-2020-1777-A (Ang)

• Spørsmålet for Høyesterett var hvilket tidspunkt som skal legges til grunn 
ved vurderingen av om virksomheten er egnet til å gå med overskudd –
oppstartstidspunktet for virksomheten eller anskaffelsestidspunktet for 
varen eller tjenesten?

«(…) vurderingen av om en virksomhet er egnet til å gå med overskudd, 
må skje med utgangspunkt i anskaffelsestidspunktet.» avsnitt 51.

Dette betyr at virksomhetsvurderingen må foretas løpende for 
næringsdrivende. 
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HR 2020 – 1129-A (Rec Wafer)

• REC Wafer hadde investert betydelige midler i en eiendom for å 
utvikle den til et produksjonsanlegg for solceller. Etter at det var 
åpnet konkurs i selskapet, ble eiendommen solgt av konkursboet. 
Salget utløste plikt til å justere inngående merverdiavgift med et 
betydelig beløp, jf. merverdiavgiftsloven § 9-2 tredje ledd.

• Spørsmål om  justeringskravet er en massefordring i konkurs, dvs. 
en forpliktelse påført skyldnerens bo under bobehandlingen, jf. 
deknl. § 9-2 (1) nr. 3.
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HR 2020 – 1129-A (Rec Wafer) Forts.

• Kravet oppstod først ved boets salg av eiendommen, og det var dermed 
boet, ikke skyldneren, som var ansvarlig for justeringsforpliktelsen.

• Justeringskravet er et massekrav i konkursboet
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HR-2019-00140-A (Yara-dommen)

• Et norsk internasjonalt konsern, som hadde ytt konsernbidrag til et 
litauisk datterselskap som var besluttet avviklet, krevde skattefradrag for 
konsernbidraget. Høyesterett kom i likhet med Skatteklagenemnda og de 
tidligere instanser til at det ikke var grunnlag for fradragsføring, idet 
nektelse ikke ville være i strid med EØS-avtalen artikkel 31 jf. artikkel 34. 
Et flertall på tre dommere la avgjørende vekt på at konsernet ikke hadde 
godtgjort at det forelå et endelig tap i Litauen, noe som var et vilkår for 
fradragsføring. Mindretallet på to dommere så det som avgjørende at 
datterselskapet fortsatt mottok renteinntekter, og at dette utelukket 
anvendelse av unntaket for endelig tap.

Advokatfirmaet Strandenæs MNA 163

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19921127z2D109z2D1z2EART31
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL19921127z2D109z2D1z2EART34


LB-2018-180355 
(Blomvik)

• Saken gjaldt beregning av utbyttefordelen til aksjonærs 
private bruk av en selskapseid seilbåt, jf. skatteloven § 10-
11 supplert med § 13-1.

• Det var alt slått fast at selskapet som eide båten, Elektrisk 
Kompagni AS, ikke utøvet skatte- eller avgiftsrettslig
virksomhet ved utleie av båten. Og at kjøpet var begrunnet 
i aksjonæren, og ikke selskapets interesse.

• Det var m.a.o. størrelsen på utbyttefordelen aksjonæren 
hadde mottatt som var tema for saken, nærmere bestemt 
hvorvidt verdifall som følge av slit og elde skal medtas som 
en del av utbyttefordelen på aksjonæren.
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LB-2018-180355 (Blomvik) forts.

• Et utbytte etter skatteloven § 10-11, jf. 13-1 settes til selskapets 
kostnader ved båtholdet.

• Dvs. driftskostnader, avkastning på egen- og fremmedkapital og avskrivninger.

• Skattekontoret hadde først å brukt de regnskapsmessige avskrivningene i 
vedtaket. Dette vedtaket ble opphevet i Oslo tingrett, og skattekontoret 
fattet et nytt vedtak hvor en takstmann hadde anslått verdifallet på 
seilbåten i endringsårene.

• Borgarting mente at i denne vurderingen var det også elementer av 
markedssvingninger. Ved fastsettelse av utbyttefordelen skal det kun tas 
hensyn til verdifall på seilbåten som skyldes slit og elde, og ikke verdifall 
som skyldes markedssvingninger.
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LB-2020-5083 (privat helseleverandør)

• Hadde et aksjeselskap som leverte tjenester innen brukerstyrt personlig 
assistanse rett til kompensert merverdiavgift etter 
merverdiavgiftskompensasjonsloven slik andre private helseleverandører 
får?

• Skatteetaten hadde lagt til grunn at selskapet ikke var en virksomhet 
etter kompensasjonsloven og dermed ikke hadde rett til fradrag.

• Som begrunnelse ble det vist til at det er kommunen som fullfinansierer 
og har det overordnede ansvaret for tjenestene. Selskapet tar ingen 
ordinær forretningsmessig risiko.
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LB-2020-5083 (privat helseleverandør) forts.

• Borgarting
• Selskapet har risikoen for å levere de avtalte antall timer selv om eksempelvis 

arbeidstakere blir syke, og nødvendig opplæring ut over det timeantall som er 
definert i avtalen, er selskapets risiko. Høye driftskostnader på grunn av 
sykefravær, dårlig organisering, uhell eller annet vil for AS, som for alle andre 
virksomheter, gå ut over resultatet. Imidlertid ikke (liten) risiko for 
misligholdsbeføyelser fra kommunen pga dårlig levering, men det gjelder generelt 
for private tjenesteleverandører.

• «Etter flertallets syn driver (selskapet) AS en virksomhet i 
merverdiavgiftskompensasjonslovens forstand, og selskapet produserer tjenester 
som kommunen etter lov har plikt til å utføre. Reelle hensyn taler etter flertallets 
syn også for at (selskapet) AS omfattes av kompensasjonsretten.»
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Ramme Gård 
• Oslo tingrett 28. oktober 2020

• Skattemyndighetene nektet Petter Olsen fradrag 
for sin aktivitet på Ramme Gård – Hotell og 
museum

• Begrunnelse, ikke egent til å gå med 
overskudd

• Fradragsført inngående mva kr 103 
840 708

• Skattemessig underskudd kr 43 172 
346

• Oslo tingrett etter en konkret vurdering:

• «(…) er det etter rettens syn 
tilstrekkelig at inntektene over lang 
tid vil være større enn kostnadene.»

• Dommen er anket av staten.
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Når blir det næring (bloggere og youtubere)

• Ringnes – dommen i Rt 1985 – 319

• Kiønig- dommen i Rt 1995 – 1422

• De samme prinsippene gjelder fortsatt



Kompensasjonsordningen og periodisering av 
mottatt støtte 
• Regnskap

• Kompensasjonen er et offentlig tilskudd. Driftstilskudd 
resultatføres ifølge NRS 4.2.3 og sammenstillingsprinsippet i 
regnskapsloven § 4-1 nr. 3 samtidig som den inntekten det skal 
øke eller den kostnaden den skal redusere. 

• Riktignok følger det av NRS 4.2.3 at resultatføring av et tilskudd 
kan først skje når det er sannsynlig at betingelsen er eller vil bli 
oppfylt. 

• Men vi tror at at sammenstillingsprinsipppet slår i gjennom 
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Kompensasjonsordningen og periodisering 
Fortsettelse 
• Skatt

• Kompensasjonstilskuddet er skattepliktig inntekt, jf. skatteloven § 5-1.

• Tidfestingen av skatteplikten følger vanlige regler

• Tas skattemessig til inntekt på det tidspunktet man får en «ubetinget rett 
på ytelsen», jf. skatteloven § 14-2 første ledd annet punktum. 

• Man anses å få en ubetinget rett på kompensasjonen på tidspunktet 
tilskuddet innvilges (vedtakstidspunktet). 
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Takk for oss

Kursbevis vil utstedes i etterkant av møtet

E-post: harald@strandenas.no

Tlf.:  +47 920 96 123

E-post: oystein@strandenas.no

Tlf.:  +47 917 17 588

E-post: torstein@strandenas.no

Tlf.:  +47 918 11 075
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