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Kjære leser, 
Da står høsten for tur og vi kryper innomhus etter en fin 
og avslappende sommer. Batteriene er ladet, men med 
høsten kommer også forkjølelsesesongen. Vi har i denne 
utgaven lagt ved en artikkel med 10 kostholdsråd for å 
unngå snue og influensa. Håper det vil hjelpe.

1. juni i år ble gjeldsregisteret lansert i Norge. Dette 
kommer som en konsekvens av at Norge er et av de 
landene i verden med høyest gjeldsgrad. Gjeldsregisteret 
skal holde orden på din totale usikrede gjeld slik at 
bankene har full oversikt over denne, når du søker om nye 
lån. Hvordan du bør forholde deg til dette nye registeret, 
kan du lese mer om i denne utgaven.
Vi ser dessverre en økning i rapporterte svindelforsøk. 
Det kreves grundige undersøkelser når man står overfor 
investeringsmuligheter med en unormal høy estimert 
avkastning, og avgjørelser om raske pengeoverføringer 
bør utføres med varsomhet. Hvis en går på et tap som 
følge av svindel, kan det være vanskelig å vite om tapet  
er fradragsberettiget, derfor legger vi ved en artikkel om 
nettopp dette. 

Vi opplever at bransjen vår er i en enorm omstilling. 
Vi beveger oss fra det velkjente begrepet B2B til H2H 
(Human to Human) hvor relasjonene menneskene imellom 
står i sentrum. Vi snakker om en emosjonell revolusjon. Vi i 
Grant Thornton har utviklet flere verktøy for å møte denne 
utviklingen. Hos oss kan for eksempel bedriftseierne gå 
inn i et «Owner’s room» for å snakke om utvikling og 
strategiske mål for eierne og bedriften. Hvordan kan man 
tilpasse seg og dra nytte av nye skifter? Kanskje vil 

et eierdirektiv for bedrifter med flere eiere være nyttig. 
Et eierdirektiv hjelper styret og ledelsen med å forstå 
eiernes ønsker slik at det settes riktig fokus på bedriftens 
suksessfaktorer og risikoer. Eierskapsdirektivet gir et solid 
grunnlag for hvordan din bedrift skal nå ambisjonene 
og møte målene som er satt. Ta gjerne kontakt for en 
engasjerende samtale rundt dette!

God lesning!

Lisbeth Schønheyder 
Manager - rådgiver
Grant Thornton Norge
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Hold deg frisk 
i høst mør ket

Det er også and re triks å få med seg. 
Her er kost rå de ne som øker sjan se ne 
dine for å kom me gjen nom høs ten og 
vin te ren sun ne re, fris ke re og mer opp-
lagt enn i fjor.

For svars ver ket vårt
Im mun for sva ret be står av det ind re 
og ytre for sva ret. Hu den be skyt ter 
mot bak te ri er og vi rus, og i ma ge sek-
ken er det surt nok til å ta knek ken på 
de fles te bak te ri er og vi rus vi måt te få 
i oss. Li ke vel kan vi rus og bak te ri er 
noen gan ger tren ge gjen nom det ytre 
for sva ret. Da må vi be kjem pe det ved 
hjelp av det ind re for sva ret, som be-
står av uli ke hvi te blod cel ler. Fa go cyt-
ter el ler så kal te spi se-cel ler er hvi te 
blod cel ler som be ve ger seg raskt rundt 
i krop pen og spi ser opp inn tren ge re. 
Om fa go cyt te ne må gi tapt, strøm mer 
to and re ty per hvi te blod cel ler til, 
lym fo cyt te ne, dre pe-cel ler og po li ti-
cel ler. Dre pe-cel le ne dre per inn tren-
ger ne ved hjelp av an ti stoff er, mens 
po li ti-cel le ne hus ker inn tren ge ren til 
se ne re. På den ne må ten opp ar bei der 
du deg im mu ni tet.

Mat for et sterkt for svar
Er næ ring på vir ker im mun for sva ret, 
det sier seg selv. En godt rus tet kropp 
står bedre imot syk dom, og om du 
skul le bli syk, blir du ram met let te re 
og det va rer kor te re. Sam ti dig er det 
vik tig å huske på at en syk kropp bru-
ker mer næ rings stoff er enn en frisk 
en. Det er der for vik tig å bygge opp 
gode lag re av de rik ti ge næ rings stof-
fe ne.

To næ rings stoff er i ma ten er eks tra 
vik tig for im mun for sva ret:

• An ti ok si dan ter – dis se re du se rer 
symp to me ne og hjel per krop pen i 
kam pen mot inn tren ger ne. Frukt, 
bær, grønn sa ker og ur ter er uover-
truf ne an ti ok si dant kil der!

• Ome ga-3-fett sy rer – dis se re du se rer 
in fek sjons ni vå et i krop pen. Du fin-
ner mye ome ga-3 i val nøt ter, lin frø, 
tran, fet fisk og litt også i mør ke-
grøn ne blad grønn sa ker som spi nat, 
grønn kål, brok ko li osv.

Ti smar te kost råd
1. Før s te bud for å gå godt rus tet inn 

i høst- og vin ter mør ket, er å spi se 
nok frukt og grønt.  
Fem por sjo ner à 100 g/dag er vik-
tig for å hol de an ti ok si dant inn ta-
ket oppe. Der med be skyt ter du 
deg mot in fek sjo ner. De fær res te 
av oss spi ser mer enn to og en halv 
por sjon dag lig – så du kan i grun-
nen bare dob le inn ta ket! Spe si elt 
mye an ti ok si dan ter er det i brok-
ko li, gul rot, bjør ne bær, blå bær, 
røde og blå dru er, gra nat ep le, 
to mat og fris ke ur ter.

2. Kos deg gjer ne med et lite glass 
rød vin i ny og ne.  
Her får vi også mas se an ti ok si dan-
ter. Eff ek ten er best for de mo de-
ra te inn ta ke ne, så det er in gen 
grunn til å over dri ve. Om du ikke 
drik ker rød vin, er det der for in gen 
grunn til å star te nå. Røde og blå 
dru er og drue juice gjør sam me 
nyt ten.

3. Var men de sup per og lune sa la ter 
gjør godt for en kald vin ter kropp, 
og det met ter mer enn kald mat. 
Det te rå det er bra for deg som vil 
pas se vek ten gjen nom vin te ren. 
Lag sup pe på an ti ok si dant rike 
rå va rer, som gul rot, to mat, søt po-
tet, brok ko li.

4. For kjø lel ses vi ta mi net er jo vi ta-
min C.  
Det får du bare fra frukt, bær og 
grønn sa ker. Va ri er med frukt og 
grønt i alle sjat te rin ger, og drikk 
gjer ne et lite glass ap pel sin juice 
om da gen. Eks tra mye vi ta min C 
er det i: pap ri ka, kiwi, ap pel sin, 
sol bær, jord bær. En an nen, og 
svært nyt tig virk ning av vi ta min 
C er at det bed rer opp ta ket av jern 
fra tar men. Jern fra korn va rer og 
and re plan te kil der tas gan ske dår-
lig opp i tar men. Hvis du spi ser 
vi ta min C-rik mat i sam me mål tid 
som du spi ser jern ri ke plan te mat-
va rer, for eks em pel en ring pap-
ri ka på brød ski ven med gul ost, 
kan vi ta min C fra pap ri ka en 
bedre jern opp ta ket. På den ne 
må ten øker vi ta min C bio til gjen-
ge lig he ten til jer net, og du unn går 
å føle deg slapp.

5. Start el ler av slutt da gen med ba-
nan, ap ri kos, nøt ter og hav re gryn.  
Dis se in gre di en se ne sma ker ikke 
bare godt, de in ne hol der byg ge-
stei ner til, og fiks fer di ge, pro tein-
ba ser te sig nal stoff er som på vir ker 
hjer nen vår til å mot stå vin ter de-
pre sjo ner. Legg til ma ger melk og 
du har en opp munt rings bom be 
uten si de styk ke!

Gunn Helene Arsky, 
ernæringsfysiolog  
cand. scient

Høs ten er over oss for al vor, og med den føl ger gjer ne snue, for kjø lel se 
og in flu en sa. Ett av de vik tig ste vi ta mi ne ne i kam pen mot bak te ri e ne er 
vi ta min C. Styr ker du krop pen in nen fra, kan du gå vin te ren i møte uten 
lom me tør kle! 
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6. Viss te du at tar men er før s te lin je-
for sva ret vårt mot en hel rek ke 
vi rus og bak te ri er som øns ker 
inn tre den i krop pen vår?  
De vik ti ge port vok ter ne er en 
type tarm bak te ri er – de gode, 
hel se brin gen de – og dis se må vi ta 
godt vare på. Gir vi dem fi ber å 
spi se, blir de man ge og ster ke og 
kan uska de lig gjø re sykdomsbrin-
gende bak te ri er og vi rus. Fi ber fra 
rot grønn sa ker, frukt, bær, nøt ter 
og ikke minst gro ve korn va rer er 
mat for de gode tarm bak te ri e ne. 
Inu lin (fra løk og jord skokk) og 
be ta glu kan (fra hav re og bygg) er 
spe si elt guns ti ge fi ber for mer for 
tarm bak te ri e ne. Ta deg også en 
Bio la el ler Bio-Q. Bak te ri e ne i 
dis se syr ne de mel ke pro duk te ne er 
im mun styr ken de, ikke bare lo kalt 
i tar men, men er også med på å 
be skyt te mot van li ge vin ter for kjø-
lel ser og luft veis in fek sjo ner. Spe si-
elt er det vik tig der som du tar 
an ti bio ti ka, da får du opp rett holdt 
en god tarm flo ra. Fi ber og mel ke-
sy re bak te ri er be skyt ter ikke bare 
mot dia ré, men også mot in fek sjo-
ner i mel lom øret, luft vei ene og 
mot in flu en sa. Og – det er bra for 
vek ten.

7. Pass på vi ta min D-inn ta ket.  
De fi ni sjo nen på et vi ta min, er at 

det er et stoff som vi ikke kan lage 
selv, men som vi får man gel symp-
to mer av der som vi spi ser for lite 
av det. Vi ta min D kom mer i så 
måte i en sær stil ling, si den det te 
fak tisk kan pro du se res i krop pen. 
Det te skjer ved at so lens ul tra fio-
let te strå ler ak ti ve rer hor mon lik-
nen de stoff er i hu den. Dis se stof-
fe ne er av le det av ko le ste rol (der for 
tren ger du ko le ste rol – det er ikke 
bare uhel dig!). So len er så å si 
bor te nå, og alle bør der for spi se 
mat med mye vi ta min D. Vet du 
at du spi ser lite fet fisk, kan du ta 
tran, D-drå per el ler et mul ti vi ta-
min- og mi ne ral til skudd som 
in ne hol der vi ta min D. 

8. Litt kos i ro og mak stres ser ned 
krop pen.  
Selv om det er vik tig å være mye 
ute, er det også på sin plass å la 
krop pen få ro i mør ke ti den. Lag 
deg en duf ten de kopp te el ler ur-
te te, og legg til en li ten bit brow-
nie bakt på skik ke lig mørk sjo ko-
la de. Både teen og den mør ke 
sjo ko la den in ne hol der an ti ok si-
dan ter som styr ker im mun for sva-
ret, og i sjo ko la den er det stoff er 
som får deg til å slap pe av og tri-
ves. 

9. Rik tig nok er nøt ter vel dig fete, 
men de er ful le av det fet tet som 

er sunt for deg, det myke fet tet.  
I de nye kost an be fa lin ge ne står 
det at en halv neve nøt ter – 20 
gram – pr. dag er av stor be tyd-
ning for hel sen. Fet tet i nøt te ne er 
av den sor ten vi fak tisk tren ger for 
å for bren ne vårt eget fett. Vel ger 
du val nøt ter (5-8 stk. er 20 gram) 
får du mas se ome ga-3 på kjø pet, 
hjer ne- og hjer te fet tet frem for 
noe. Nøt ter er også rike på kost fi-
ber. Det te er ikke bare bra for 
im mun for sva ret, det vir ker også 
ko le ste rol re gu le ren de ved å bin de 
ko le ste ro let og frakte det ut med 
av fø rin gen. Vi ta min E som du får 
mas se av i nøt ter, er en av de kraf-
tig ste an ti ok si dan te ne vi kjen ner 
til. Anti-ald ring, anti-kreft og anti 
vin ter for kjø lel ser.

10. Unn gå vin ter de pre sjo nen med 
ome ga-3. Den ne ty pen fett er den 
re nes te antidepresjonskuren. En-
ten du vel ger å spi se mer fet fisk i 
vin ter må ne de ne, el ler om du fyl ler 
julegodteskålen med val nøt ter – så 
får du i deg ome ga-3 som hol der 
vin ter de pre sjo nen på av stand. 
Ome ga-3 er nem lig ut gangs punk-
tet når krop pen skal dan ne noen 
av lyk ke stoff e ne i hjer nen.

Spiser du riktig, øker du også sjansen for å 
komme gjennom høsten og vinteren sunnere, 
friskere og mer opplagt enn i fjor.
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NYE GJELDS RE GIST RE PÅ PLASS:

Ryd de tid for for bruks gjeld
Det kan være både nyt tig og lønn somt å ryd de opp i egne for bruks lån 
og for bruks kre dit ter. En god start er å laste ned en over sikt fra de nye 
gjelds re gist re ne over hva du skyl der og hva du har til gang til av usik ret 
kre ditt. 

Nyt tig for både lån gi ver og 
lån ta ker
Med dis se re gist re ne har fi nans fore ta-
ke ne fått et godt verk tøy for å gjø re 
bedre kre ditt vur de rin ger mens du får 
en god over sikt over egen øko no mi. 
Du log ger deg inn på gjelds re gist re ne 
ved å bru ke Bank ID, Buy pass el ler 
Commfides. I til legg til å få over sikt 
over egen gjeld og til gjen ge lig kre ditt, 
kan du også se hvil ke be tin gel ser (ren-
te, ge by rer etc.) som gjel der. Fi nans-
fore tak som inn hen ter in for ma sjon 
om deg, vil imid ler tid ikke se navn på 
kre ditt yter el ler an nen in for ma sjon 
som vi ser hvor du har gjel den. De vil 
kun få en sam let over sikt over ute stå-
en de usik ret gjeld og til gjen ge lig kre-
ditt.

Ikke alt vi ses
At all usik ret gjeld (og gjelds for plik-
tel ser) fin nes i dis se re gist re ne, er for 
øv rig en sann het med vis se mo di fi ka-
sjo ner. Her fin nes ikke over sikt over 
even tu elt stu die lån, lea sing- el ler kau-
sjons for plik tel ser. Det er myn dig he-
te ne som har be stemt at det kun er 
usik ret gjeld som skal vi ses og at for 
eks em pel stu die gjeld skal ute la tes. 

Nye lån el ler fjer ne kre ditt
ram me?
Som pri vat per son vil du kun ne ha 
god nyt te av de nye gjelds re gist re ne 
både der som du har be hov for nye lån 
el ler øns ker å kvit te deg med en uøns-
ket kre ditt ram me. Kan skje fin ner du 
en ek sis te re nde kre ditt ram me «lig-

gen de» fra gam melt av – kan skje til 
og med en kre ditt ram me med lø-
pen de ter min om kost nin ger? 

Der som du ver ken nå el ler i frem ti den 
har bruk for en slik kre ditt mu lig het, 
er det li ke så greit å kon tak te lån gi ver 
med det sam me for å få den slet tet. På 
det vi set vil en frem tidig lå ne søk nad, 
for eks em pel til et hus- el ler bil lån, 
ikke på vir kes ne ga tivt av at du po ten-
si elt har mu lig he ten til å ta opp sto re 
for bruks lån. 

Fin ner ikke kre ditt kor tet?
Vær opp merk som på at du ikke nød-
ven dig vis fin ner di rek te in for ma sjon 
om det kre ditt kor tet du har. Det kan 
være for di du har et kort som er ut-
stedt av et fi nans fore tak der du opp-
tje ner bo nus po eng o.l. Trumf Visa er 
for eks em pel ut stedt av DNB, 
365 Mas ter Card er ut stedt av Dans ke 
Bank. I slike til fel ler opp gis det i 
gjelds re gist re ne at DnB og Dans ke 
Bank er lån gi ve re – ikke Trumf Visa 
el ler 365 Mas ter Card. Vi la også mer-
ke til at løs nin gen til Norsk Gjelds in-
for ma sjon ikke fun ger te op ti malt i 
den tid li ge re så po pu læ re nett le se ren 
Internet Explorer.

Velg de beste – velg bort de 
dår lig ste
Si den du også kan se ren te be tin gel ser 
hos de for skjel li ge kre ditt gi ver ne, kan 
du også lett let te re vel ge de med best 
be tin gel ser og vel ge bort de med de 
dår lig ste be tin gel se ne.  Fin ner du feil 
i in for ma sjo nen som lig ger i re gist-

Som privatperson vil du kunne ha god nytte av de 
nye gjeldsregistrene når du har behov for nye lån 
eller ønsker å kvitte deg med en uønsket 
kredittramme.

Det er to gjelds re gist re som nå er i 
drift. Det te er Norsk Gjelds in for ma-
sjon (www.norskgjeld.no) – eid av 
Finans Norge – og Gjelds re gis te ret 
(www.gjeldsregisteret.com) som er eid 
av EVRY-kon ser net.

Alle som til byr usik ret kre ditt i Norge 
er for plik tet til å gjø re gjelds data til-
gjen ge lig for dis se re gist re ne. I til legg 
til alle for bruks lån gjel der det te alle 
kjøp fore tatt med kre ditt kort og kjø-
pe kort. Det be tyr at både fi nans fore-
ta ke ne og du selv kan få inn syn i hva 
du pr. i dag har av usik ret gjeld og 
til gjen ge lig ube nyt tet kre ditt. 

Redaktør 
Alf Asklund, 
Revisorforeningen
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re ne, må du kon tak te det fi nans fore-
ta ket der fei len lig ger for å få fei len 
ret tet opp. 

Når låne strik ken må tøyes litt 
eks tra
For yng re, som kan skje skal ta opp 
det før s te bo lig lå net, el ler and re som 
må tøye låne strik ken litt eks tra, er det 
spe si elt vik tig å få over sikt over egen 
gjelds si tua sjon og ryd de opp i den ne. 
En slik gjen nom gang kan også ty de-
lig gjø re at lå ne søk na den bør ut set tes 
til øko no mi en blir bedre el ler at man 
må god ta en litt la ve re stan dard på 
bo li gen enn det som opp rin ne lig var 
øns ket.  

Bo lig låns for skrif ten
Når ban ker vur de rer lå ne søk na der, 
må de for hol de seg Bo lig låns for skrif-
ten. Ho ved re ge len her er at en lå ne-
kun des sam le de gjeld ikke skal over-
sti ge fem gan ger år lig brut to inn tekt, 
det kre ves 15 pro sent egen ka pi tal ved 
kjøp av pri mær bo lig og det skal kre-
ves av drag av lån som over sti ger 60 
pro sent av bo li gens ver di. 

Unn tak
Til freds stil ler man ikke dis se kra ve ne, 
bør man kan skje uan sett vur de re å 
ikke ta opp lå net. Kom mer du li ke vel 
til at du vil være i stand til å be tje ne 
lå net, må du sør ge for at ban ken har 
til lit til at du vil kun ne be tje ne lå net. 
Ban ke ne har nem lig an led ning til å 
gjø re unn tak for kra ve ne i Bo lig låns-
for skrif ten for en viss an del av sine 
lå ne kun der. 

For at de skal gjø re det, er det vik tig å 
vise at du har kon troll med øko no-
mi en. Å kvit te seg med dyre for bruks-
lån og unød ven di ge kre ditt ram mer er 
der for et godt ut gangs punkt å ha før 
du sen der lå ne søk na den. Da vil ban-
ken ikke ta med seg det te i vur de rin-
gen av lå ne søk na den og vil få stør re 
til lit til at du kan be tje ne et lån.

Du kan for øv rig ikke re ser ve re deg 
mot el ler nek te at fi nans fore ta ke ne 
ut le ve rer din gjelds in for ma sjon. De er 
nem lig for plik tet til å ut le ve re in for-

ma sjon om din usik re de gjeld i hen-
hold til gjeldsinformasjonsloven.

Du vet hvem som ser deg 
Det er ikke slik at en hver – uten 
grunn – kan hen te ut in for ma sjon 
om deg – uten at du vet det te. Til-
gan gen til re gist re ne er re gu lert gjen-
nom gjeldsinformasjonsloven. I 
 ho ved sak får ban ker og fi nans in sti tu-
sjo ner, Sta tens pen sjons kas se, kom-
mu ner (førs te gangs lån), Norges 
Bank, Fi nans til sy net og Sta tis tisk 
sen tral by rå til gang. Kre ditt opp lys-
nings fore tak kan bru ke in for ma sjo-
nen som del av sin kre ditt sco re. Pri-

vat per so ner kan log ge inn og sjek ke 
sine egne opp lys nin ger. 

Du vil også få et gjen parts brev di gi talt 
el ler i pos ten når for eks em pel en 
bank ber om in for ma sjon om din 
usik re de gjeld. 

Gjelds re gist re ne er en god start på å gi 
både lån gi ve re og lån ta ke re en bedre 
over sikt over gjelds si tua sjo nen hos 
den en kel te. På sikt er det å håpe at 
også stu die gjeld, sik ret gjeld (som bo-
lig gjeld) og lea sings for plik tel ser kan 
kom me med i et slikt re gis ter. 

Slik ser en oversikt over usikret gjeld ut i EVRYs løsning.

KARI KLAVEN
Fødelsnr.: 010107 50241

Usikret gjeld registrert i Gjeldsregisteret 23.04.2019, klokken 10:24

Nedbetalingslån

! Informasjonen har ikke blitt oppdatert hos Gjeldsregisteret siste 26 timer

Rammekreditt

! Informasjonen har ikke blitt oppdatert hos Gjeldsregisteret siste 26 timer

Faktureringskort

! Informasjonen har ikke blitt oppdatert hos Gjeldsregisteret siste 26 timer

Gjeldsopplysningene er levert av Gjeldsregisteret AS. Se gjeldsregisteret.com for nærmere informasjon og oversikt over finansforetak/kredittyter som
leverer gjeldsopplysninger til Gjeldsregisteret. Gjeldsregisteret gir kun informasjon om usikret gjeld.

Kredittyter Opprinnelig
lånebeløp

NOK

Rentebærende
saldo
NOK

Nedbetalingstid

Mnd

Nominell
rente

%

Termin-
omkostninger

NOK

Terminlengde Medlåntaker Oppdatert i
Gjeldsregisteret

Oppdatert hos
kredittyter

NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE 150 000,00 50 000,00 12 13,00 100,00 Månedlig Er 04.03.2019 06:30 ! 04.03.2019 06:30

DNB ASA 350 000,00 200 000,00 24 15,00 100,00 Månedlig Finnes 04.03.2019 06:30 ! 04.03.2019 06:30

SEB KORT BANK AB OSLOFILIALEN NORSK 200 000,00 100 000,00 36 12,00 150,00 Månedlig Ingen 04.03.2019 06:30 ! 04.03.2019 06:30

SUM 700 000,00 350 000,00

Kredittyter Kredittgrense

NOK

Rentebærende
saldo
NOK

Ikke rentebærende
saldo
NOK

Nominell
rente

%

Termin-
omkostninger

NOK

Kapitaliserings-
frekvens

Medlåntaker Oppdatert i
Gjeldsregisteret

Oppdatert hos
kredittyter

HANDELSBANKEN 50 000,00 0,00 50 000,00 24,00 0,00 Årlig Finnes 05.03.2019 06:55 ! 05.03.2019 06:55

SPAREBANK 1 GRUPPEN AS 70 000,00 15 000,00 55 000,00 13,00 50,00 Månedlig Er 05.03.2019 06:55 ! 05.03.2019 06:55

DNB ASA 50 000,00 12 850,00 37 150,00 15,00 250,00 Årlig Ingen 05.03.2019 05:55 ! 05.03.2019 06:55

SUM 170 000,00 27 850,00 142 150,00

Kredittyter Rentebærende
saldo
NOK

Ikke rentebærende
saldo
NOK

Medlåntaker Oppdatert i
Gjeldsregisteret

Oppdatert hos
kredittyter

AMERICAN EXPRESS EUROPE S.A. (NORWAY BRANCH) 450 000,00 350 000,00 Ingen 05.03.2019 07:44 ! 05.03.2019 07:44

SANTANDER CONSUMER BANK AS 855 000,00 450 500,00 Er 05.03.2019 07:44 ! 05.03.2019 07:44

KLP BANKEN AS 150 000,00 75 000,00 Finnes 05.03.2019 07:44 ! 05.03.2019 07:44

SUM 1 455 000,00 875 500,00
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Ob li ga to risk SAF-T 
Regn skap fra 2020

To for skjel li ge ty per SAFT
I dag fin nes to for ma ter un der be gre-
pet SAF-T. SAF-T Regn skap (pr. i dag 
bok fø rings spe si fi ka sjo ner, kon to spe si-
fi ka sjo ner, le ve ran dør- og kun de spe si-
fi ka sjo ner og MVA-spe si fi ka sjo ner) og 
SAF-T Kas sa sy stem (elek tro nisk jour-
nal kon tant salg og dags opp gjør). 
SAF-T Kas sa sy stem ble inn ført al le-
re de fra 1.1.2017.

SAFT Regn skap
Kort for talt er SAF-T en in ter na sjo nal 
OECD-an be fa ling for elek tro nisk 
ut veks ling av et de fi nert sett av regn-
skaps data i et stan dar di sert for mat. I 
Norge har vi valgt et XML-for mat og 
virk som he ter må der for kon ver te re 
regn skaps data til en XML-fil, for der-

et ter å over sen de den ne da ta fi len elek-
tro nisk til skat te myn dig he te ne ved 
fore spør sel.

Det er in gen krav om at fi len pe rio-
disk skal over sen des skat te myn dig he-
te ne. Ho ved for må let med SAF-T-fi len 
er å eff ek ti vi se re bok et ter syn. Det te 
for di SAF-T-fi len gir skat te myn dig he-
te ne et stør re ana ly se grunn lag enn 
tid li ge re. 

Hva be tyr det for deg?
SAF-T skal ikke på vir ke hvor dan 
bok fø rin gen ut fø res. En «or di nær» 
bok fø rings plik tig vil mer ke lite av 
end rin ge ne som blir gjort i for hold til 
SAF-T. Ver ken kon to plan, tek nisk 
bok fø ring og de ko de ne som be nyt tes 

i sy ste met for å pro du se re Skat te mel-
ding MVA, må end res. Bru ker man et 
sky ba sert sy stem, vil stort sett alt 
hånd te res av le ve ran dø re ne og bru-
ker ne be hø ver i stor grad å gjø re lite 
el ler in gen ting. I noen til fel ler må det 
imid ler tid gjø res en map ping fra sel-
ska pets egen kon to plan til den stan-
dardkontoplanen som inn fø res.

Im ple men te ring
For å sik re god da ta flyt mel lom regn-
skaps sy ste met og eks em pel vis års av-
slut nings sy ste mer og ana ly se verk tøy, 
bør du spør re dine sy stem le ve ran dø rer 
el ler even tu elt regn skaps fø rer om alt 
er på plass og even tu elt hva som gjen-
står fra din el ler de res side.

Seniorrådgiver 
Ruben Bjerketveit, 
Revisorforeningen

Som du kan skje vet kom mer SAF-T som plik tig for mat fra nytt år. Det 
som fort satt kan være uklart, er hva det be tyr for deg som bok fø rings-
plik tig. Det kom mer litt an på pro gram va ren du be nyt ter og hvor dan 
regn skaps fø rin gen er satt opp.

Foretaksregisteret har offentliggjort 
fristene for når meldinger må være 
innkommet for å sikre gjennomføring 
innen årsskiftet. 

Elektroniske meldinger
Melding om vedtak om fisjon, fusjon, 
kapitalnedsettelse eller avvikling må 
være mottatt av Foretaksregisteret 
innen 20. oktober.

Gjennomføringsmelding og andre 
meldinger som kommer inn til Fore-
taksregisteret etter 12. desember, kan 
være vanskelig å få registrert innen 
utgangen av året.

Meldinger på papir
Meldinger om fusjon, fisjon, kapital-
nedsettelse eller avvikling som sendes 
i posten, bør være mottatt innen 
1. oktober.

Gjennomføringsmelding og andre 
meldinger på papirskjema som kom-
mer inn til Foretaksregisteret etter 
30. november, kan være vanskelig å få 
registrert innen utgangen av 2019.

Frister for registrering i Foretaksregisteret
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Trans ak sjons kost na der 
og mer ver di av gift

Fra drag for inn gå en de  
mer ver di av gift
En virk som het har fra drag for inn gå-
en de mer ver di av gift på an skaff el ser 
som er til bruk i den re gist rer te virk-
som he ten. Nor malt er det lett å an slå 
om en kost nad gjel der virk som he te nes 
av gifts plik ti ge salg av va rer og tje nes-
ter el ler ikke. For kost na der som er 
knyt tet til det av gifts plik ti ge sal get, er 
det fra drags rett. 

En av gifts plik tig virk som het vil også 
kun ne ha inn tek ter som ikke er mer-
ver di av gifts plik ti ge. Ty pisk skal det 
ikke be reg nes mer ver di av gift ved salg 
av ak sjer el ler fast ei en dom. Det te er 
om set ning som er unn tatt fra mer ver-
di av gift. Spørs må let er om en av gifts-
plik tig virk som het har fra drag for 
inn gå en de mer ver di av gift på tje nes ter 
som kjø pes inn for å for å få gjen nom-
ført slike salg, ofte be teg net som 
trans ak sjons kost na der.

Uli ke kost na der
Ut gif ter til kon su len ter, meg le re og 
and re for å få bi stand til salg av ak sjer 
el ler fast ei en dom vil ut gjø re virk som-
he tens trans ak sjons kost na der. Ak sje-
meglings tje nes ter er unn tatt fra mer-
ver di av gift, men for eien doms meg ling 
og en rek ke and re tje nes ter som kjø pes 
inn for å få gjen nom ført uli ke trans ak-
sjo ner, be ta les det mer ver di av gift.

Mer ver di av gift til fra drag?
Det har len ge vært usik kert om det er 
fra drag for inn gå en de mer ver di av gift 
på tje nes ter som er kjøpt inn når det 
som skal sel ges er fast ei en dom, ak sjer 
o.l. Mye av usik ker he ten bun ner i at 
skat te eta ten i tid li ge re ut ta lel ser har 
gitt fra drag for inn gå en de mer ver di-
av gift. Også skatte kla ge nemn da har 
ment at det skal være fra drag.

Nå har imid ler tid Fi nans de par te men-
tet fått med hold i to sa ker mot skatte-
kla ge nemn da. 

I den før s te sa ken gjaldt det kost na der 
til ad vo kat og an nen bi stand i for bin-
del se med salg av ak sjer, mens det i 
den and re gjaldt kost na der til ei en-
doms meg ler og an net i for bin del se 
med salg av ei en dom som en ten var 
brukt i egen av gifts plik tig virk som het 
el ler i ut leie til mer ver di av gifts plik tig 
virk som het. I beg ge til fel le ne fant 
ret ten at kost na de ne var knyt tet til 
den unn tat te ak ti vi te ten og ikke had-
de til strek ke lig nær og na tur lig til-
knyt ning til av gifts plik tig virk som-
het. I in gen av sa ke ne kun ne der for 
mer ver di av gif ten trek kes fra. 

Kon klu sjon
Et ter det te må vi gå ut fra at det ikke 
er fra drag for inn gå en de mer ver di av-
gift på kost na der som knyt ter seg til å 
gjen nom fø re salg av ak sjer el ler fast 
ei en dom. 

Det har lenge vært usikkert om det er fradrag for 
inngående merverdiavgift på tjenester som er kjøpt 
inn når det som skal selges er fast eiendom, aksjer ol.

Rådgiver avgift 
Camilla Brunfelt, 
Revisorforeningen

Det er ikke fra drag for inn gå en de mer ver di av gift på kost na der knyt tet 
til salg av ak sjer el ler fast ei en dom. Det er den siste kon klu sjo nen på 
te ma tik ken trans ak sjons kost na der og mva.

Uni Economy

Sosialt. Fleksibelt.
Genialt.

Prøv vårt nye skybaserte 
økonomisystem

unimicro.no/uni-economy
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SkatteFUNN 
– fort satt en guns tig ord ning 
Fi nans de par te men tet fore slår 
en kel te end rin ger i SkatteFUNN-
reg le ne, men ord nin gen vil 
fort satt være svært guns tig.

Skat te fra drag for FoUkost na der
SkatteFUNN-ord nin gen in ne bæ rer at 
be drif ten kan få fra drag i skat ten på 
18 % el ler 20 %1 av kost na de ne til 
forsk ning og ut vik ling. Det te kom-
mer i til legg til at be drif ten får van lig 
inn tekts fra drag for kost na de ne.

Fore ta ket må være skat te plik tig, men 
det er ikke noe vil kår at sel ska pet be-
ta ler skatt. Går FoU-be drif ten med 
un der skudd, blir skat te fra dra get ut be-
talt. Nes ten 80 % av all Skatte-
FUNN-støt te blir ut be talt som til-
skudd til un der skudds sel ska per. 

Ord nin gen har blitt ut vi det en rek ke 
gan ger si den den ble inn ført i 2002 da 
mak si malt kost nads grunn lag var fire 
mil li o ner kro ner. I dag er mak si mal-
gren sen 25 mil li o ner kro ner,2 noe som 
gir et skat te fra drag (20 %) på inn til 
fem mil li o ner kro ner for de fles te be-
drif ter. Ord nin gen har der for blitt 
svært po pu lær. Fra 2013 til 2017 økte 
an tall skatt yte re som be nyt tet Skat-
teFUNN fra om lag 2700 til 4400 
mens sam le de skat te fra drag økte fra 
1,6 til 4,1 mrd. kro ner.

Hva er et SkatteFUNNpro sjekt?
SkatteFUNN-ord nin gen er en ret tig-
hets ba sert ord ning. Det in ne bæ rer at 
fore ta ket har rett til å få skat te fra drag 
hvis pro sjek tet opp fyl ler vil kå re ne for 
å være et SkatteFUNN-pro sjekt. I 

1 20 % for små og mellomstore bedrifter, 18 % for 
øvrige foretak.

2 Grensen er i dag 50 millioner kroner for kostnader 
utført av godkjente forskningsinstitusjoner.

Fi nans de par te men tets skatte for skrift 
er det te de fi nert som «et av gren set og 
mål ret tet pro sjekt med sik te på å 
frem skaff e ny kunn skap el ler nye fer-
dig he ter som an tas å være til nyt te for 
be drif ten i for bin del se med ut vik ling 
av nye el ler bedre va rer, tje nes ter el ler 
pro duk sjons pro ses ser».3 Van lig pro-
dukt ut vik ling uten forsk nings preg 
an s es ikke som forsk nings- og ut vik-
lings pro sjekt. 

Man ge be drif ter dri ver forsk nings- og 
ut vik lings ar beid uten å ten ke på at 
pro sjek tet kan opp fyl le vil kå re ne for å 
være et skattefunn-pro sjekt. Det er 
det in gen grunn til, for ord nin gen er 
svært guns tig. 

God kjen nes av Forsk nings rå det
Det er Norges forsk nings råd som av-
gjør om pro sjek tet opp fyl ler vil kå re ne 
for å være et skattefunnprosjekt. 
Forsk nings rå det har lagt ut in for ma-
sjon om søk nads pro ses sen (hvor dan 
skrive søk nad, hva søk na den må in ne-
hol de, fris ter, vil kår osv.) på skatte-
funn.no. Forsk nings rå det me ner å ha 
lagt opp til et re la tivt en kelt søk nads-
sy stem slik at be drif te ne skal være i 
stand til å skrive søk na de ne selv uten 
å måt te bru ke dyr kon su lent hjelp.

Det er mu lig å sen de inn Skatte FUNN-
søk na der hele året, og Forsk nings rå det 
ga ran te rer at søk na der som sen des inn 
før 1. sep tem ber, blir be hand let sam-
me år slik at den skat te plik ti ge kan få 
skattefunnfradrag sam me år. Det gis 
ikke SkatteFUNN-fra drag for kost na-
der som er på løpt på pro sjek tet før det 
året søk na den er god kjent.

3 Se Finansdepartementets skatteforskrift (FSFIN) 
§ 16-40-2 som også oppstiller enkelte nærmere 
avgrensninger.

Fra drags grunn laget
Det skal fø res et eget regn skap for 
SkatteFUNN-pro sjek tet. 

I ut gangs punk tet gis det fra drag for 
alle kost na der som er di rek te knyt tet 
til pro sjek tet. For per so nal kost na der 
og fel les kost na der/in di rek te kost na der 
gis fra dra get et ter en sja blong som 
be reg nes med ut gangs punkt i løn nen 
til eget an satt FoU-per so nell.4 Ved 
den ne be reg nin gen kan ti me sat sen 
ikke set tes høy ere enn kr 600 pr. time 
og an tall ti mer kan ikke set tes høy ere 
enn 1850 ti mer pr. an satt. For å do-
ku men te re det te sja blong fra dra get 
kre ves det at de an sat te fort lø pen de 
fø rer time regn skap som vi ser dato, 
hvil ke del mål det er ar bei det med og 
an tall ti mer. 

Vi ser at det i prak sis ofte slur ves med 
fø rin gen av dis se ti me lis te ne. Det te 
kan føre til at be drif ten nek tes fra drag 
for di skatt yter ikke kan do ku men te re 
grunn laget for skattefunnfradraget. 

Det er skat te eta ten som god kjen ner 
kost na de ne og be reg ner fra dra get. 
Kost na de ne skal være at tes tert av re vi-
sor. Det gjel der også for be drif ter som 
ikke har re vi sjon av års regn ska pet. 
Sel ve fra dra get kre ves i et eget skje ma 
(RF-1053) som ved leg ges skat te mel-
din gen.

4 Antall timer eget ansatt FoU-personell har utført 
på prosjektet x 1,2 promille av årslønn, jf. FSFIN 
§ 16-40-6 annet ledd.

Rådgiver skatt 
Børge Busvold, 
Revisorforeningen
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Mak si mal of fent lig støt te
SkatteFUNN reg nes som off ent lig 
støt te. EØS-av ta len set ter be grens nin-
ger for hvor stor off ent lig støt te som 
kan ut be ta les til be drif ter.5 Hvis fore-
ta ket får an nen off ent lig støt te,6 skal 
SkatteFUNN-fra dra get re du se res el ler 
falle bort hvis den den sam le de of-
fent li ge støt ten over sti ger gren se ne 
et ter EØS-reg le ne. 

Hvor stor støt te man mak si malt kan 
få, er av hen gig av hva slags forsk ning 
el ler ut vik ling som ut fø res og stør rel-
sen på be drif ten som sø ker. Er det et 
sam ar beids pro sjekt med and re be drif-
ter, øker også gren sen. Mak si mal støt-
te in ten si tet vil frem gå av god kjen-
nings bre vet fra Forsk nings rå det. De 
fles te pro sjek ter som ut fø res av små 
be drif ter,7 vil ha en mak si mal støt te in-
ten si tet et ter EØS-reg le ne på 45 %.

5 Forordning (EU) 651/2014.
6 Som annen offentlig støtte regnes finansiell bi-

stand fra offentlige virkemidler (Innovasjon 
Norge, Forskningsrådet, kommunale/fylkeskom-
munale næringsfond el.), støtte fra Den Euro-
peiske Union (EU) og differensiert arbeidsgiverav-
gift, jf. FSFIN § 16-40-6 syvende ledd.

7 Som små regnes bedrifter som har færre enn 50 
ansatte og en årlig omsetning eller balanse som 
ikke overstiger ti millioner euro.

Ut satt for mis bruk
Si den ord nin gen er guns tig og dess-
uten gir mu lig het for di rek te ut be ta-
ling, er det nok dess ver re slik at den 
også blir mis brukt av en kel te. Bl.a. 
pe ker Øko krim på SkatteFUNN-ord-
nin gen som sær lig ut satt for øko no-
misk kri mi na li tet. 

Skat te eta ten har de se ne re åre ne hatt 
fo kus på SkatteFUNN og har opp ret-
tet en egen spe si al grup pe for kon troll 
av skattefunn. Som en del av den ne 
sat sin gen gjen nom før te Skat te eta ten 
200 så kal te «kunn skaps kon trol ler» 
som eta ten me ner av dek ker et be ty de-
lig om fang av feil, bl.a. ved:

• Det kre ves fra drag for or di næ re 
drifts kost na der som FoU-kost na der 

• Be ty de lig om fang av feil i time fø-
rin gen ved krav om SkatteFUNN-
fra drag ved bruk av egne an sat te. 
Det er bl.a. av dek ket fle re til fel ler 
der det er opp ført ti mer for an sat te 
som har vært på fe rie, vært syk-
meld te el ler i per mi sjon. Man ge 
had de ikke ført ti me lis ter over ho-
det. Ofte er ikke time regn ska pet 
un der skre vet.

• Det kre ves fra drag for 20 % selv 
om be drif ten ikke er en SMB-be-
drift.

• Man ge had de ikke tatt hen syn til 
EØS-ret tens be grens ning av mak si-
mal støt te in ten si tet der det har vært 
mot tatt an nen off ent lig støt te i til-
legg til SkatteFUNN.

Skatteetaten påpeker også at man ge 
om går den mak si ma le ti me sat sen ved 
bruk av egne an sat te (kr 600 pr. time). 
Dette gjøres ved å leg ge FoU-ak ti vi tet 
til et an net kon sern sel skap enn det 
som mot tar SkatteFUNN-støt te, og 
sel ge FoU-tje nes ter til støt te mot ta ker. 

I man ge pro sjek ter er det dess uten 
kre ven de for eta ten å vur de re om det 
fak tisk er gjen nom ført FoU-ak ti vi tet.

Kjøp av tje nes ter fra un der le ve ran dø-
rer har også vært kre ven de å kon trol-
le re for skat te eta ten, da fak tu ra er ofte 
har vært dår lig spe si fi sert og der for 
van ske lig å et ter prø ve. Det te gjel der 
sær lig kjøp av tje nes ter fra ut lan det. 

Eva lue ring av ord nin gen
SkatteFUNN-ord nin gen har vært eva-
lu ert en rek ke gan ger, sist av Sam funns-

SkatteFUNN-ordningen gjør at en virksomhet, i 
tillegg til vanlig inntektsfradrag for kostnader, 
kan få fradrag i skatten på 18 % eller 20 % av 
kostnadene til forskning og utvikling. 
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øko no misk ana ly se som avga en rap port 
til Fi nans de par te men tet i juli 2018. 
Eva lue rin gen kon klu der te med at Skat-
teFUNN bi drar til å øke FoU-in ves te-
rin ge ne i næ rings li vet og an be fa ler der-
for å vi de re fø re ord nin gen. Rap por ten 
in ne hol der også en del for slag til hvor-
dan ord nin gen kan for bed res.

For slag til end rin ger
Med ut gangs punkt i eva lue rin gen fra 
Sam funns øko no misk ana ly se og for-
slag fra Skat te eta ten og Forsk nings rå-
det om til tak for å gjø re ord nin gen 
mer ro bust mot mis bruk, har Fi nans-
de par te men tet frem met for slag til 
end rin ger i re gel ver ket fra og med 
2020. For slaget er fore lø pig kun sendt 
på hø ring, men det er grunn til å anta 
at for slage ne i ho ved sak vil bli ved tatt 
i for bin del se med stats bud sjet tet for 
2020.

Det Fi nans de par te men tet fore slår av 
end rin ger er:

• Det inn fø res krav om at både FoU-
med ar bei der og be drif tens pro sjekt-
an svar li ge skal sig ne re ti me lis te ne 
lø pen de.  
Krav til sig na tur vil bi dra til å an-
svar lig gjø re både med ar bei der og 
pro sjekt an svar lig og er et ter de par-
te men tets opp fat ning et en kelt til-
tak mot å føre opp fle re ti mer enn 
det som fak tisk er ut ført. Hva som 
lig ger i at ti me lis te ne må fø res «lø-
pen de» er ikke nær me re de fi nert i 
for slaget, men vil for hå pent lig vis bli 
av klart i den en de li ge for skrifts be-
stem mel sen.

• Det inn fø res krav om å frem leg ge 
pro sjekt regn skap og grunn lags do-
ku men ta sjon fra un der le ve ran dør.  
Det te skal bare gjel de for kost na der 
over kr 100 000. Re ge len fore slås 
for å mot vir ke ri si ko for at tje nes ter 
knyt tet til le ve ring av skattefunntje-
nester over fak tu re res mot at le ve-
ring av and re tje nes ter underfaktu-
reres. 

• Fra drags ret ten be gren ses til kjøp av 
FoU-tje nes ter fra land in nen for 
EØS. Kjøp av tje nes ter fra ut lan det 
er van ske li ge å kon trol le re for skat-
te eta ten og re vi sor. Det føl ger imid-
ler tid av EØS-av ta len at man ikke 
kan be gren se fra drags ret ten for 

kjøp av tje nes ter fra EØS-om rå det, 
men sam ti dig gi fra drag for tje nes-
ter kjøpt fra nors ke le ve ran dø rer.

• Det skal ikke gis fra drag for forsk-
nings tje nes ter som om set tes (opp-
drags forsk ning).  
I dag gjel der det te unn ta ket bare for 
forsk nings in sti tu sjo ners opp drags-
forsk ning.

• Fra drags grunn laget for FoU-pro-
sjek ter ut ført av forsk nings in sti tu-
sjo ner, re du se res fra 50 til 25 mill. 
kro ner.  
Inn stram min gen vil ram me svært 
få, om lag 50 skat te plik ti ge.

• Fra drags pro sen ten set tes til 19 pro-
sent for alle be drif ter.  
Det te er en ve sent lig for enk ling da 
gren se drag nin gen mel lom små fore-
tak og and re fore tak et ter 
SkatteFUNN-reg le ne er svært van-
ske lig. Fra drags pro sen ten kan ikke 
set tes til 20 % for alle, da det vil 
føre til at be drif ter som ikke er 
SMB vil få høy ere støt te enn det 
som er til latt et ter EØS-av ta len. 

• Den mak si ma le ti me sat sen økes fra 
kr 600 til kr 650.  
Ti me sat sen har ikke vært økt si den 
2014. Ved å fore slå å øke ti me sat sen 
til kr 650 vil sum men av for slage ne 
bli noen lun de pro ve ny nøy tral.

• Mak si mal ti me sats (kr 650) skal 
også om fat te inn kjøp te FoU-tje nes-
ter fra nær stå en de.  
For slaget skal for hind re til pas nin-
ger for å unn gå å bli ram met av reg-
le ne om mak si mal ti me sats ved 
bruk av egne an sat te. Det fore slås å 
bru ke et re la tivt vidt nærståendebe-
grep der det bl.a. er til strek ke lig å 
kon trol le re el ler bli kon trol lert med 
minst 50 % di rek te el ler in di rek te. 

SkatteFUNN for kri se ram met virk
som het
Som nevnt reg nes SkatteFUNN som 
off ent lig støt te et ter EØS-reg le ne. Det 
føl ger av dis se reg le ne at det er be-
grens nin ger i ad gan gen til å gi off ent-
lig støt te til så kalt «kri se ram met virk-
som het».8

Skat te myn dig he te ne har ikke tid li ge re 
hatt fo kus på den ne de len av for ord-
nin gen og det har ikke vært prak ti sert 

8 Forordning (EU) nr. 651/2014 artikkel 1 pkt. 4 
bokstav c, jf. Artikkel 2 pkt. 18 bokstav a – e.

noen av skjæ ring av SkatteFUNN for 
sel ska per i øko no mis ke van s ker. I 
Skatte-ABC 2018/19 skrev imid ler tid 
Skat te di rek to ra tet at det ikke skal gis 
SkatteFUNN-fra drag til sel ska per/
skatt yte re som opp fyl ler vil kå re ne for 
kri se ram met virk som het.

Som kri se ram met virk som het et ter 
for ord nin gen reg nes ikke bare sel ska-
per som er tatt opp til kon kurs be-
hand ling. Som kri se ram met an s es 
også sel ska per der minst hal ve ak sje-
ka pi ta len er tapt som føl ge av un der-
skudd. Det te gjel der imid ler tid ikke 
for SMB-be drif ter som har be stått i 
mind re enn tre år.

Det te er dra ma tisk. Be reg nin ger vi ser 
at om lag 13–16 % av alle sel ska per 
med SkatteFUNN-pro sjek ter vil mis-
te fra dra get hvis reg le ne skal prak ti se-
res slik Skat te di rek to ra tet ga ut trykk 
for i Skatte-ABC.

Det er stor usik ker het og uenig het om 
hvor dan for ord nin gen skal for stås. 
Kan skje er det slik at vur de rin gen av 
om fore ta ket er kri se ram met skal skje 
på det tids punk tet Forsk nings rå det 
god kjen ner pro sjek tet slik at et ter føl-
gen de re sul tat ut vik ling ikke har noen 
be tyd ning? Det er også man ge and re 
punk ter i for ord nin gen som er ukla re 
el ler der det er uenig het om for tolk-
nin gen.

Skat te di rek to ra tet ble også kri ti sert 
for å kom me med den nye for stå el sen 
i Skatte-ABC som ble ut gitt i 2019, 
men som gjel der for 2018. Be drif te ne 
had de der med in gen mu lig het for å 
til pas se seg f.eks. ved å fore ta ka pi tal-
for høy el ser før års skif tet.

Det hele end te med at Fi nans de par te-
men tet be slut tet at Skat te eta ten ikke 
skul le ta opp spørs må let om Skat-
teFUNN for kri se ram met virk som het 
for skatt leg gings pe ri oden 2018. Alt 
ty der imid ler tid på at Skat te eta ten for 
se ne re år vil av skjæ re SkatteFUNN 
for sel ska per i øko no mis ke van s ker.
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Nye regnskaps- og 
revisjonsregler for 
idrettslagene
I mai 2019 ble det vedtatt nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser 
for idrettslagene som er tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF). 
Endringene trer i kraft 1. januar 2020 med virkning fra og med 
regnskapsåret 2020.

På Idrettstinget 2019 ble det enstem-
mig vedtatt å avvikle NIFs regnskaps- 
og revisjonsbestemmelser for organi-
sasjonsledd1 med under fem millioner 
i omsetning, og foreta endringer i be-
stemmelsene om regnskap og revisjon 
i NIFs lov § 2-11. Det kan forventes 
at NIF vil se nærmere på hvordan de 
nye reglene skal følges opp, herunder 
at det vil bli utgitt veiledninger.  

Regnskapsplikt
Etter gjeldende NIFs lov har alle or-
ganisasjonsledd regnskapsplikt etter 
regnskapsloven, men små organisa-
sjonsledd (under fem millioner i om-
setning) kan velge å utarbeide regn-
skap etter NIFs regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser. 

Organisasjonsleddene med omsetning 
som overstiger fem millioner, skal 
som før følge regnskapslovens regler 
selv om de er under regnskapslovens 
grenser for regnskapsplikt.2 

For organisasjonsleddene med omset-
ning under fem millioner, og som 
ikke har regnskapsplikt etter regn-

1 NIF, særforbund, idrettskretser og andre organi-
sasjonsledd tilknyttet Norges Idrettsforbund.

2 Etter regnskapsloven har organisasjonsledd med 
mindre enn fem millioner i omsetning regnskaps-
plikt dersom sum eiendeler overstiger 20 millioner 
eller gjennomsnittlig antall ansatte overstiger 20, 
jf. regnskapsloven § 1-2 første ledd nr. 9.

Rådgiver regnskap 
Signe Haakanes, 
Revisorforeningen

Norges Idrettsforbund har vedtatt nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser for tilknyttede 
idrettslag. 
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skapsloven, er det etter endringene 
kun krav om å utarbeide en oppstil-
ling over inntekter og kostnader. Der-
som organisasjonsleddet er inndelt i 
flere grupper/avdelinger, skal de en-
kelte gruppenes/avdelingenes aktivite-
ter vises i regnskapet. 

Samtidig gis det forenklede bokfø-
ringsregler for denne gruppen, men 
disse vil ikke kunne anvendes dersom 
organisasjonsleddet er bokføringsplik-
tig etter bokføringsloven. De forenk-
lede bokføringsreglene går ut på at:

• Alle transaksjoner skal dokumente-
res på en måte som viser deres be-
rettigelse.

• Regnskapet skal bokføres og spesifi-
seres så ofte som opplysningenes 
karakter og organisasjonsleddets art 
og omfang tilsier.

• Regnskapet med alle bilag, bokførte 
opplysninger og underdokumenta-
sjon skal oppbevares på en trygg 
måte i minimum fem år etter regn-
skapsårets slutt.

Revisjonsplikt
I dag er det revisjonsplikt for alle store 
organisasjonsledd (mer enn fem mil-
lioner i omsetning) og små organisa-
sjonsledd som velger å utarbeide års-
regnskap etter regnskapsloven. Små 
organisasjonsledd som velger å følge 
NIFs regnskaps- og revisjonsbestem-
melser, skal også ha revisor, men må 
ikke engasjere en registrert eller stats-
autorisert revisor.

Etter de nye reglene er det kun orga-
nisasjonsledd med mer enn fem mil-
lioner i omsetning som har revisjons-
plikt. I lovteksten fremkommer det at 
organisasjonsleddet «skal engasjere 
revisor og følge alminnelig lovgivning 
for […] revisjon selv om de ikke er for
pliktet til det etter alminnelig lovgiv
ning». Dette må forstås som at det er 
plikt til å engasjere en registrert eller 
statsautorisert revisor til å revidere 
årsregnskapet i samsvar med revisor-
loven og god revisjonsskikk.

Årsberetning
NIF har tidligere uttalt at alle organi-
sasjonsledd som er tilsluttet NIF, 
plikter å utarbeide årsberetning, uav-
hengig av størrelse. Store organisa-
sjonsledd som ikke oppfyller defini-
sjonen av små foretak i regn skaps-
loven § 1-6, 3 plikter å utarbeide en 
årsberetning i samsvar med regn-
skapsloven § 3-3a. Øvrige organisa-
sjonsledd står fritt til å velge innhol-
det i årsberetningen.

I den endrede NIFs lov er det ingen 
særbestemmelser om årsberetning. Fra 
og med regnskapsåret 2020 er det 
derfor kun regnskapspliktige organi-
sasjonsledd som ikke oppfyller regn-
skapslovens definisjon av små foretak 
som plikter å utarbeide årsberetning. 
Dette innebærer i praksis at fra og 
med regnskapsåret 2020 vil årsberet-
ningen være frivillig for de aller fleste 
idrettslag.

Avvikende regnskapsår
Etter gjeldende NIFs lov er det anled-
ning til å utarbeide årsregnskap med 
avvikende regnskapsår, forutsatt at 
Idrettsstyret har gitt dispensasjon. På 
Idrettstinget ble det vedtatt at alle 
organisasjonsledd må følge kalenderå-
ret, og dispensasjonsadgangen blir 
opphevet fra regnskapsåret 2020.

Disposisjonsrett bankkonti og 
underslagsforsikring
Bestemmelsene i NIFs lov om disposi-
sjonsrett for bankkonti og om under-
slagsforsikring er videreført, men noe 
omformulert. Bankkonti skal være 
knyttet til organisasjonsleddet, og 
skal disponeres av minimum to perso-
ner i fellesskap. Alle utbetalingstran-
saksjoner skal være godkjent av mini-
mum to personer i fellesskap. 
Organisasjonsledd skal ha underslags-
forsikring.

3  Som små foretak regnes organisasjonsledd som 
ikke overskrider to av følgende tre vilkår:
• Salgsinntekt: 70 millioner
• Balansesum: 35 millioner
• Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskaps-

året: 50 årsverk

Kontrollutvalg
Bestemmelsene om kontrollutvalg 
(tidligere benevnt kontrollkomité) er 
flyttet til § 2-12, og noe endret. Alle 
organisasjonsledd skal velge et kon-
trollutvalg med minst to medlemmer 
og minst ett varamedlem. 

Kontrollutvalget skal:

a. Påse at organisasjonsleddets virk-
somhet drives i samsvar med orga-
nisasjonsleddets og overordnet 
organisasjonsledds regelverk og 
vedtak, 

b. ha et særlig fokus på at organisa-
sjonsleddet har en forsvarlig for-
valtning og økonomistyring, at 
dets midler benyttes i samsvar 
med lover, vedtak, bevilgninger og 
økonomiske rammer, 

c. forelegges alle forslag til vedtak, 
som skal behandles på årsmøte/
ting, og avgi en uttalelse til de 
sakene som ligger innenfor sitt 
arbeidsområde.

d. føre protokoll over sine møter, og 
avgi en beretning til årsmøte/ting 
og kontrollere organisasjonsled-
dets regnskap, med mindre orga-
nisasjonsleddet har engasjert revi-
sor. I så fall skal utvalget minst ha 
et årlig møte med revisor, og kan 
ved behov engasjere revisor for å 
utføre de revisjonsoppgavene ut-
valget finner nødvendig.

Kontrollutvalget skal ha tilgang til 
alle opplysninger, redegjørelser og 
dokumenter som utvalget anser nød-
vendig for å utføre sine oppgaver.

Organisasjonsledd kan på eget års-
møte/ting vedta instruks for kontroll-
utvalget, gi utvalget ytterligere opp-
gaver, og presisere dets oppgaver, 
forutsatt at dette ikke reduserer utval-
gets ansvar og rettigheter etter denne 
bestemmelsen, eller på annen måte er 
uforenlig med utvalgets oppgaver.

Idrettsstyret vil utarbeide en veileder 
til bruk for kontrollutvalgene i deres 
arbeid.
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Skat te fra drag 
ved svin del

Både pri vat per so ner og virk som he ter ta per sto re be løp et ter å ha blitt 
ut satt for sta dig mer so fis ti ker te svind ler. Om det er skat te mes sig 
fra drag for ta pet, er ikke all tid like åpen bart.

Et ter ho ved re ge len skal det inn røm-
mes fra drag for kost nad for å er ver ve, 
ved li ke hol de og sik re skat te plik tig 
inn tekt. Det be tyr at når skatt yter 
kan sann syn lig gjø re at en kost nad 
som er på dratt, kun ne ha le det til en 
frem tidig skat te plik tig inn tekt, så skal 
det inn røm mes fra drag selv om det 
vi ser seg å være svin del. Det er også 
fra drag for tap ved rea li sa sjon av for-
mues ob jekt i og uten for virk som het.

Fra drag for pri vat per so ner
I Sam dal-dom men kom Høy es te rett 
20. no vem ber 2009 frem til at pri vat-
per so nen Sam dal skul le inn røm mes 
fra drag for et tap. Han had de in ves-
tert i et ei en doms pro sjekt som ga ret-
tig he ter til å kjøpe to lei lig he ter, men 
byg gin gen av lei lig he ten ble ald ri star-
tet. Han had de plan lagt å sel ge ret tig-
he ten vi de re, men ble svind let. Sta ten 
hev det at ta pet gjaldt en ford ring i 
form av et usik ret lån. Vi de re an før te 
sta ten at kra vet om til knyt ning til 
skat te plik tig inn tekt måt te vur de res 
ob jek tivt og at kra vet ikke var opp fylt 
si den Sam dal had de blitt svind let. 
Sam dal had de et ter sta tens syn hel ler 
ikke vært til strek ke lig akt som. 

Høy es te rett la imid ler tid til grunn at 
det var til strek ke lig til knyt ning mel-
lom kost na de ne og po ten si el le inn tek-
ter. Det var ikke grunn lag for å av-

skjæ re fra dra get ut ifra skatt yters 
for ret nings skjønn el ler mang len de 
akt som het. For hol de ne måt te vur de-
res på in ves te rings tids punk tet. An før-
se len om tap på ford ring ble av vist 
for di at det er svin de len som ska per 
ta pet og ikke det et ter føl gen de ta pet 
på ford rin gen. Høy es te rett la vi de re 
til grunn at for hol de ne i sa ken ikke 
var så spe si el le at fra drag som unn tak 
kun ne nek tes. 

And re type til fel ler
Det må fore lig ge et tap i form av re-
duk sjon i en for mues stil ling og ta pet 
må være en de lig lidt. Det er alt så i 
ut gangs punk tet ikke av gjø ren de hva 
kost na den er med gått til. Om du 
mot tar et for mues ob jekt med mind re 
ver di enn av talt el ler ikke får noe, er 
ikke av gjø ren de. 

Fra det te er det unn tak. Pri vat per so-
ner har ikke skat te plikt for ge vinst 
el ler fra drags rett for tap på ford rin ger. 
Lå ner du ut kr 100 000, er det ikke 
fra drags rett for tap på ford rin gen om 
den går tapt. Vi de re vil spe si el le for-
hold kun ne lede til at fra drag nek tes. 
Tro lig vil tap på så kal te Ni ge ria-brev 
av skjæ res for di det an ta ge lig vil være 
åpen bart at man blir svind let, si den 
det kan være snakk om å over fø re 
pen ger for å få ut løst en arv el ler for å 
finne en kis te med dia man ter. En rett 

til fra drag for ut set ter at du har opp-
fylt en viss un der sø kel ses plikt. Kjø per 
du der imot noe som frem står som 
ak sjer, også et ter at du har gjort nød-
ven di ge un der sø kel ser, kan det være 
grunn lag for fra drag om det se ne re 
vi ser seg å være svin del. Hva som kre-
ves av kri tisk gjen nom gang av til bu-
det, må av gjø res kon kret. Meg ler fore-
tak med en his to rikk, hjem me si de, 
re fe ran ser osv. vil gjer ne reg nes som 
se ri ø se til by de re. 

Fra drag i virk som het
Dri ves det virk som het, ty pisk gjen-
nom et ak sje sel skap, vil ho ved re ge len 
også være fra drags rett ved svin del.   

Det er også her vis se unn tak. Det må 
an tas at om et sel skap kjø per noe som 
frem står som ak sjer i fri taks me to den, 
men ikke mot tar ak sje ne, vil skat te-
kon to ret tro lig nek te fra drag for di 
inn tek ten er unn tatt skat te plikt. For 
noe som frem står som ak sjer uten for 
fri taks me to den, kan det te stil le seg 
an ner le des.        

Kan det sies å ha opp stått en ford ring 
og den ne er tapt, må kra vet om ford-
rin gens til knyt ning til virk som he ten 
være opp fylt. Et ter Sam dal-dom men 
vil sta ten tro lig måt te reg ne med 
stør re van ske lig he ter med å nå frem 
med at ta pet gjel der en ford ring.

Rådgiver skatt 
Paal Braanaas, 
Revisorforeningen

Hold deg vekk når investeringen 
høres for god ut til å være sann.  
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Di rek tør-svin del er be teg nel sen på en 
type svin del der an sat te gjen nom en 
falsk e-post fra di rek tø ren el ler lig-
ne de for le des til å over fø re pen ge be løp 
fra sel ska pet. Se ne re vi ser det seg at 
sel ska pet ald ri var for plik tet til over-
fø rin gen el ler ald ri mot tar det over fø-
rin gen even tu elt skul le gjel de. Fra-
drags rett for den ne ty pen svin del 
sy nes ri me lig klar. Når sel ska pet er 
svind let av en an satt for eks em pel ved 
et un der slag, vil det også fore lig ge 
fra drags rett for sel ska pet.

Kort opp sum mert 
Av slut nings vis opp ford res pri vat per-
so ner og an sat te i sel ska per til å stil le 
kri tis ke spørs mål rundt in ves te rings-
for slag som lo ver langt mer enn nor-
mal av kast ning og til krav om ras ke 
pen ge over fø rin ger. Er svin de len først 
kon sta tert og man er i tvil om fra-
drags ret ten, bør det i skat te mel din gen 
re de gjø res nær me re for ta pet.

Nye reg ler om 
vars ling

Med virk ning fra 1. ja nu ar 2020 
gjel der nye reg ler for vars ling, og 
virk som he ter må sør ge for at 
in ter ne ru ti ner og ret nings lin jer 
gjen nom gås for å møte de nye 
lov kra ve ne. De nye be stem mel-
se ne må bli iva re tatt i 
virk som he tens ru ti ner, både for 
den som skal vars le og når det 
gjel der ar beids gi vers mot tak av 
et var sel.
I no vem ber 2016 ble det ned satt et 
ut valg for å gjen nom gå vars lings reg-
le ne i ar beids mil jø lo ven. Ut red nin gen 
(NOU 2018:6) in ne hol der en rek ke 
for slag til lov end rin ger og and re til tak 
for å bedre vars ler ver net i norsk ar-
beids liv. De al ler fles te av dis se for-
slage ne ble ved tatt i Stor tin get 5. juni, 
med virk ning fra 1. ja nu ar 2020.

Hva er nytt?
Vars lings reg le nes be grep som «kri tikk
ver di ge for hold», «for svar lig frem gangs
måte» og «gjen gjel del se» er kri ti sert for 
å være uty de li ge og van ske lige å for-
stå, både for ar beids ta ker og ar beids-
gi ver. End rin ge ne tar der for inn en 
ty de li ge re be skri vel se og eks emp ler på 
dis se be gre pe ne. Ar beids gi vers ak ti vi-
tets plikt ved mot tak av et var sel blir 
også lov fes tet.

Lo vens for måls pa ra graf får en til-
leggs be stem mel se om at det skal leg-
ges til ret te for et godt yt rings kli ma i 
virk som he ten. I til legg får fle re grup-
per rett til å vars le.

Både øns ke lig og lønn somt med 
vars ling
En ut red ning fra Oslo Economics, 
«Ver di en av vars ling», for Vars lings ut-
val get og Ar beids- og so sial de par te-
men tet høs ten 2017 vi ser at vars ling, 
sam men lig net med and re kon troll me-
ka nis mer, år lig spa rer sam fun net for 
sto re be løp ved å av dek ke og for-
hind re ulov li ge og kri tikk ver di ge for-
hold i nors ke virk som he ter.

Funn vi ser at:

• Vars ling bi drar til bedre ar beids-
mil jø

• Bedre iva re ta kel se av HMS
• Bedre kun de-/bru ker be hand ling
• Mer vel fun ge ren de øko no mi og 

høy ere skat te inn tek ter

Vars ling er alt så både sam funns øko-
no misk lønn somt og i ar beids gi vers 
in ter es se, både for å av dek ke kri tikk-
ver di ge for hold og fo re byg ge uøns ket 
ad ferd el ler hen del ser. Til tross for 
det te, er det man ge som unn la ter å 
vars le om kri tikk ver di ge for hold på 
ar beids plas sen. År sa ke ne kan være 
fle re, men uklar het i re gel verk, per-
son lig be last ning og frykt for kon se-
kven ser er opp git te grun ner.

Hva som me nes med kri tikk ver di
ge for hold
Det er klart at vars lings be stem mel-
se ne ikke om fat ter en hver yt ring el ler 
mis nøye med eget ar beids for hold, 
men kri tikk ver di ge for hold i virk som-
he ten. 

Lo ven tar nå inn eks emp ler på hva 
som me nes med kri tikk ver di ge for-
hold:

• Fare for liv el ler hel se
• Fare for kli ma el ler mil jø

Rådgiver i arbeidsrett  
Inger Rose Mathisen, 
Sticos
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• Kor rup sjon el ler an nen øko no misk 
kri mi na li tet

• Myn dig hets mis bruk
• Ufor svar lig ar beids mil jø
• Brudd på per son opp lys nings sik ker-

he ten

For svar lig vars ling og in ter ne ru
ti ner
En vars ling skal være for svar lig. Det 
har imid ler tid vært uklar het om hva 
som er for svar lig vars ling, og de nye 
reg le ne har der for kon kre ti sert det te. 
Det reg nes som for svar lig vars ling 
der som:

• ar beids ta ker vars ler in ternt til ar-
beids gi ver el ler en re pre sen tant for 
ar beids gi ver,

• ar beids ta ker vars ler i sam svar med 
virk som he tens ru ti ner for vars ling,

• ar beids ta ker vars ler i sam svar med 
vars lings plikt, el ler

• ar beids ta ker vars ler via til lits valgt, 
ver ne om bud el ler ad vo kat,

• det vars les eks ternt til en off ent lig 
til syns myn dig het el ler an nen of-
fent lig myn dig het.

En eks tern vars ling til me dia el ler of-
fent lig he ten el lers vil også være en 
for svar lig vars ling for ut satt at ar beids-
ta ker er i akt som god tro om inn hol-
det i var se let, at vars let gjel der kri-
tikk ver di ge for hold som har all menn 
in ter es se, el ler at det først er vars let 
in ternt el ler at en in tern vars ling ikke 
vil være hen sikts mes sig. 

Eks emp ler på at in tern vars ling ikke 
vil være hen sikts mes sig kan være en 
akutt fare for liv, hel se el ler sik ker het, 
kri mi nel le el ler and re al vor li ge for-
hold, el ler der som ar beids ta ker har 
grunn til å tro at en in tern vars ling vil 
bli møtt med gjen gjel del se.

In ter ne ru ti ner
Ho ved re ge len er at vars ling skal skje 
in ternt og at ar beids gi ver skal ha ru ti-
ner for in tern vars ling. Ru ti nen er en 
del av det sy ste ma tis ke hel se-, mil jø- 
og sik ker hets ar bei det i virk som he ten, 
og skal ut ar bei des i sam ar beid med 
ar beids ta ker ne og de til lits valg te. I 
til legg til gjel den de be stem mel ser om 
hva ru ti nen skal in ne hol de, tas det nå 
også inn at ru ti nen skal be skri ve ar-

beids gi vers saks be hand ling ved mot-
tak av et var sel. 

Er ar beids gi ver i tvil om en vars ling 
har skjedd for svar lig, vil det være ar-
beids gi ver som har be vis byr den for at 
vars lin gen ikke er i tråd med lo vens 
be stem mel ser.

Ar beids gi vers kon troll plikt ved 
vars ling lov fes tes
Når ar beids gi ver mot tar et var sel, skal 
ar beids gi ver sør ge for at vars let blir 
til strek ke lig un der søkt in nen ri me lig 
tid. Vars le ren skal alt så slip pe unød-
ven dig ven te tid et ter en vars ling. Ar-
beids gi ver har vi de re en om sorgs plikt 
over for vars le ren med tan ke på den 
sår ba re si tua sjo nen en vars ler kan be-
fin ne seg i. Om sorgs plik ten skal sør ge 
for at vars le ren har et for svar lig ar-
beids mil jø, og der som det er nød ven-
dig, inn fø re til tak som skal fo re byg ge 
at gjen gjel del se skjer.

Ver net mot gjen gjel del se styr kes
Be gre pet «gjen gjel del se» i vars lings sa-
ker er nå ty de lig gjort i lov teks ten, slik 
som:

• Trus ler, tra kas se ring, usak lig for-
skjells be hand ling, so si al eks klu de-
ring el ler an nen util bør lig opp tre-
den

• Ad var sel, end ring i ar beids opp ga-
ver, om plas se ring, de gra de ring

• Sus pen sjon, opp si gel se, av skjed el ler 
ordenstraff

Der som en ar beids ta ker me ner seg 
ut satt for gjen gjel del se, må den ne 
først leg ge frem opp lys nin ger el ler 
do ku men ta sjon på at gjen gjel del se har 
skjedd. Det er da ar beids gi ver som må 
sann syn lig gjø re at det ikke er til fel let. 
Har det fak tisk skjedd en gjen gjel-
del se, kan ar beids ta ker kre ve er stat-
ning.

Ut vi det krets for hvem som kan 
vars le 
Hvem som kan vars le om kri tikk ver-
di ge for hold i virk som he ten ut vi des 
til også å in klu de re:

• Ele ver ved in sti tu sjo ner som har 
un der vis ning el ler forsk ning som 
for mål

• Ver ne plik ti ge
• Si vi le tje nes te plik ti ge og tje nes te-

plik ti ge i si vil for sva ret
• Pa si en ter i hel se in sti tu sjo ner, att -

førings in sti tu sjo ner o.l.
• Per so ner som i opp læ rings øye med 

el ler i for bin del se med ar beids ret-
te de til tak ut plas se res i virk som he-
ter uten å være ar beids ta ke re

• Per so ner som uten å være ar beids ta-
ke re del tar i ar beids mar keds til tak

Dis se grup pe ne reg nes i dag som ar-
beids ta ke re et ter ar beids mil jø lo vens 
reg ler om hel se, mil jø og sik ker het når 
de ut fø rer ar beid i virk som het som er 
om fat tet av lo ven, og skal som en na-
tur lig kon se kvens også om fat tes av 
reg le ne om vars ling.

Varsling sparer samfunnet for store 
beløp ved å avdekke og forhindre 
ulovlige og kritikkverdige forhold i 
norske virksomheter.
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Inn gå el se og opp si gel se  av ta riff av ta ler
Inn gå el se av rik tig og til pas set 
ta riff av ta le på vir ker be drif tens 
lønn som het og kon kur ran se ev ne. 
Vi ser på hva en ta riff av ta le er, 
når det kan være ak tu elt med 
ta riff av ta le, og hvor dan man 
inn går og kom mer ut av en 
ta riff av ta le. 

Hvor for ta riff av ta le? 
Øns ke el ler krav om ta riff av ta le kan 
opp stå av for skjel li ge grun ner. Det 
kan ha sitt opp hav i an sat tes øns ke 
om å bedre egne be tin gel ser, bin de 
opp ar beids gi vers fri het, sik re med-
inn fly tel se, li ke be hand ling el ler an-
net, og at det te best opp nås ved å for-
hand le i fel les skap. I slike til fel ler er 
det of test ar beids ta ker ne gjen nom sin 
«fag for en ing» som tar ini tia ti vet, 

frem set ter kra vet e.l. Sam ti dig er det 
knyt tet for de ler til det te også for en 
ar beids gi ver, ved at ta riff av ta len un-
der dens lø pe tid sik rer fred, ro og for-
ut be reg ne lig het knyt tet til ar beids vil-
kår. Ulem pe ne vil ofte være knyt tet 
til be grens ning av sty rings rett og flek-
si bi li tet (ty pisk inn fø ring av så kalt 
an si en ni tets prin sipp ved ned be man-
ning og be grens nin ger i lønns diff e-
ren si er ing), høy ere kost na der (ty pisk 
inn fø ring av AFP) e.l. 

And re gan ger kan det være nød ven dig 
med inn gå el se av ta riff av ta le for å 
kun ne gjø re unn tak fra ar beids mil jø-
lo vens reg ler, ty pisk de som gjel der 
ar beids tid og be reg nin gen av den ne. I 
slike til fel ler vil det ofte være i par te-
nes fel les in ter es se å inn gå ta riff av ta le.

Pro ses sen et ter at krav om 
ta riff av ta le er frem satt
Gan gen i et ta riff av ta le krav gjel der 
både for par ter i og uten for de sto re 
or ga ni sa sjo ne ne. 

Krav over for ar beids gi ver
Ofte frem set tes krav om ta riff av ta le fra 
en fag for en ing, byg get på en av de 
lands dek ken de stan dard av ta ler de har, 
og som in klu de rer en over ord net 
hoved  av ta le om sam ar beids ord nin ger 
med vi de re. Kra vet frem set tes over for 
ar beids gi ver, som et ter for hand lin ger 
en ten ak sep te rer el ler av slår kra vet. Det 
er vik tig å un der stre ke at en fag for en-

Krav om ta riff av ta le frem set tes over for 
ar beids gi ver, som et ter for hand lin ger en ten 
ak sep te rer el ler av slår kra vet.

Senioradvokat 
Håkon Adreassen, 
Kvale Advokatfirma
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Inn gå el se og opp si gel se  av ta riff av ta ler
ing ikke har noe krav på at det skal 
inn gås ta riff av ta le, med mind re ar-
beids gi ver er med lem av en ar beids gi-
ver for en ing hvor det føl ger av med lem-
ska pet at ta riff av ta le skal inn gås hvis 
kra vet er frem satt av en fag for en ing 
med et visst an tall an sat te med lem mer. 

Når kra vet av slås
Av slås kra vet, ar beids gi ver av vi ser å 
for hand le el ler det ikke blir enig het 
et ter for hand lin ger, kan fag for en in-
gen en ten gi opp kra vet el ler ta i bruk 
så kal te kamp mid ler, dvs. streik mv. I 
sist nevn te til fel le må fag for en in gen 
føl ge en for ma li sert og lov fes tet frem-
gangs måte, som bl.a. om fat ter så kal te 
plass opp si gel ser (mid ler ti di ge opp si-
gel ser av ar beids for hol de ne for å gå ut 
i streik) med 14 da gers opp si gel ses-
frist, og sam ti dig skrift lig mel ding til 
Riks mek le ren. Fag for en in gen kan 

vel ge å por sjo ne re ut opp si gel se ne 
etter hvert i ste det for å ta ut alle på 
en gang. 

Riks mek ler kan ned leg ge for bud mot 
ar beids kamp før mek ling har vært 
gjen nom ført, og kalle par te ne inn til 
Riks mek lers kon tor. 

Ar beids kamp
Når opp si gel ses fris ten (og Riks mek le-
rens even tu el le mid ler ti di ge for bud 
mot ar beids kamp) er ut løpt, kan ar-
beids kam pen (ty pisk stei ken) star te. 
Strei ke vil je, par te nes øko no mis ke 
styr ke etc. vil da i rea li te ten av gjø re 
om strei ken av slut tes ved at det til 
syv en de og sist inn gås en ta riff av ta le 
el ler ved at fag for en in gen opp gir kra-
vet om ta riff av ta le. En stor fag for en-
ing med man ge med lem mer i virk-
som he ten vil med and re ord ha en 

stør re for hand lings styr ke enn en 
mind re. At kra vet opp gis, er ikke til 
hin der for at det se ne re frem set tes 
nytt krav, f.eks. når fag for en in gen har 
stør re med lems mas se i be drif ten. 

Inn gå el se av ta riff av ta le
Hvis ta riff av ta le inn gås, har den gyl-
dig het frem til den opp hørs da to en 
den selv an gir el ler i tre år fra sig ne-
ring. Så len ge den lø per, gjel der det en 
freds plikt, hvil ket bl.a. be tyr at det 
ikke er til latt med ar beids kamp for å 
få fast slått en be stemt be tyd ning el ler 
tolk ning av ta riff av ta len. Kan skje 
enda mer prak tisk er det at freds plik-
ten for byr ar beids kamp for å få til en 
ny re gu le ring av slike lønns- og ar-
beids for hold som er om fat tet av gjel-
den de ta riff av ta le. Slik ar beids kamp 
må i så fall vente til ta riff av ta len er 
sagt opp og opp hørt på van lig måte. 

Hva er en tariffavtale?
Tariffavtaler reguleres av arbeidstvistloven, som oppstiller ram-
meverket for inngåelse og opphør av tariffavtaler, mekling, streik 
osv. En tariffavtale er etter lovens § 1 bokstav e «en avtale mellom 
en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om 
arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold». Loven stiller 
derfor et krav til hva avtalen må regulere for at det skal foreligge en 
tariffavtale, men i realiteten kreves ikke mye for at vi står overfor et 
lønns- eller arbeidsvilkår. En tariffavtale må uansett være generell, 
hvilket betyr at den retter seg mot en ubestemt personkrets, og 
ikke mot konkrete ansatte. Det betyr derimot ikke at den må gjelde 
alle ansattkategorier (eller driftssteder) i en virksomhet. I tillegg 
må avtaleparten på arbeidstakersiden være en fagforening (§ 1 
bokstav c), hvilket krever et minimum av form/formål og organise-
ring. Enhver sammenslutning av arbeidstakere er i prinsippet til-
strekkelig, og at den består av kun to arbeidstakere, er i prinsippet 
nok. I realiteten er kravene til organisering og formål beskjedne og 
det skal lite til for å etablere en husforening som tilfredsstiller lo-
vens krav. På arbeidsgivers side vil daglig leder kunne anses legiti-
mert til å signere en tariffavtale, men når det er snakk om en tariff-
avtale av et visst omfang, bør saken behandles i styret.

I tillegg inneholder arbeidstvistloven kapittel 2 enkelte formalkrav 
til en tariffavtale. 
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An nen ta riff av ta le opp ret tel se
Som nevnt er det langt fra all tid at 
ta riff av ta ler er for an le di get av et en si-
dig øns ke fra ar beids ta ker ne og de res 
fag for en ing. Er fa rings mes sig er det 
ofte slik at ar beids gi ver øns ker bi stand 
til å fore ta en ta riff av ta le re gu le ring av 
man ge el ler ut valg te te ma er for å sør-
ge for for ut be reg ne lig het m.m., el ler 
til å re gu le re spe si fik ke for hold som 
et ter ar beids mil jø lo ven må gjø res 
gjen nom ta riff av ta le. Et gjen ta ken de 
eks em pel på sist nevn te er re gu le ring 
av ar beids tids ord nin ger som av vi ker 
fra ar beids mil jø lo ven. 

I slike til fel ler er det van li ge re at ini-
tia ti vet er fel les og at sel ve inn hol det 
kom mer i stand gjen nom re el le for-
hand lin ger og par te nes fel les øns ker. 
Vår er fa ring er at ar beids gi ve re ikke 
sjel den blir bedt om el ler ser seg tjent 
med å bi stå ar beids ta ker ne i for bin-
del se med sel ve or ga ni se rin gen og 
etab le rin gen av de res egen «fag for en-
ing», med enk le etab le rings do ku men-
ter, ved tek ter, valg reg ler o.l. Det er 
li ke vel et grunn leg gen de krav at «fag-
for en in gen» for blir uav hen gig av ar-

beids gi ver. Et ter prø ving av lov lig he-
ten av sel ve grunn laget for de 
ta riff av tal te ord nin ge ne kan være ak-
tu elt fra off ent li ge opp drags gi ve re, 
Ar beids til sy net el ler and re, og brudd 
kan bl.a. med fø re straff e re ak sjo ner og 
krav om over tids be ta ling. Det er der-
for van lig at både bi stan den til å or ga-
ni se re og de kon kre te re gu le rin ge ne 
av f.eks. ar beids ti den, gjø res i sam råd 
med ju ri disk bi stand. 

Opp si gel se og opp hør av  
ta riff av ta ler
Ta riff av ta len er et sen tralt sty rings-
doku ment som of test er ment å re gu-
le re man ge ar beids for hold over leng re 
tid. Det er der for opp stilt kla re krav 
for når og hvor dan en ta riff av ta le 
avslut tes m.m. 

En ta riff av ta le kan ikke be stem me at 
den sim pelt hen bort fal ler fra en gitt 
dato. Hvis ikke ta riff av ta len selv an gir 
opp si gel ses frist, vil det te føl ge av ar-
beids tvist lo ven. Sies ikke av ta len opp 
in nen fris ten, vil den løpe (pro lon ge-
res) for et år av gan gen. 

En opp si gel se skal skje skrift lig og av 
den som har full makt til det te. Den 
skal gis til ta riff av ta le mot par ten, for 
eks em pel den fag for en in gen som står 
som part i av ta len. Hvis den sies opp i 
tråd med opp si gel ses reg le ne, opp hø rer 
den som ho ved re gel når den er sagt 
opp in nen fris ten og par te ne har hatt 
an led ning til å be nyt te kamp mid ler. 
En ta riff av ta le kan også falle bort i 
for bin del se med virk som hets over dra-
gel se, hvor ny ar beids gi ver er klæ rer 
over for fag for en in gen at den ikke 
øns ker å bli bun det av ta riff av ta le ne. 
Dis se reg le ne be skri ves ikke nær me re 
i den ne frem stil lin gen. En ta riff av ta le 
fal ler der imot ikke bort av seg selv 
for di fag for en in gen ikke len ger har 
an sat te i be drif ten. I slike til fel ler vil 
den løpe ut sin lø pe tid, og ar beids -
giver bør si opp av ta len in nen dens 
 fris ter. 

Til slutt nev ner vi kort at en kel te av 
ta riff av ta lens re gu le rin ger kan ha så-
kalt et ter virk ning i et visst tids rom 
også et ter at den er sagt opp og opp si-
gel ses ti den er ut løpt. Dis se be skri ves 
ikke nær me re her.

Krav til elek tro nisk 
kjø re bok

Rådgiver skatt 
Paal Braanaas, 
Revisorforeningen

For va re bil klas se 2 el ler las te bil med til latt to tal vekt un der 7501 kg, 
kan pri vat for del fast set tes ut ifra fak tisk pri vat kjø ring mul ti pli sert 
med en ki lo me ter sats. For ut set nin gen er at det fø res en elek tro nisk 
kjø re bok og at kra ve ne til den ne er opp fylt.

Ho ved re gel
Ho ved re ge len for be reg ning av pri vat 
for del for bruk av ar beids gi vers bil 
skjer et ter en stan dard re gel (sja blong-
be skat ning) ba sert på bi lens lis te pris. 
For de len fast set tes til 30 % av lis te-
pris inn til kro ner 308 500 (2019) og 
20 % av over sky ten de. Unn ta ket for 
va re bi ler klas se 2 og las te bi ler med 
til latt to tal vekt un der 7501 kg ble 
inn ført for di an ven del sen av ho ved re-

ge len ofte ga ufor holds mes sig høy for-
dels be skat ning sam men lig net med 
fak tisk for del av bru ken. Ki lo me ter-
sat sen for 2019 er kro ner 3,40 og sat-
sen er den sam me uan sett an tall pri-
vat kjør te ki lo me ter.

Do ku men ta sjons krav
Det frem går av for skrift at den elek-
tro nis ke kjø re bo ken må do ku men te re 

to tal kjø re leng de samt to tal kjø re-
leng de for yr kes kjø rin gen. Diff e ran-
sen mel lom to tal kjø re leng de og yr-
kes kjø ring an s es som pri vat kjø ring. 

Ut over det te er det ver ken i lov el ler 
for skrift opp stilt krav om hva en elek-
tro nisk kjø re bok skal in ne hol de. Det 
er hel ler in gen di rek te hen vis ning til 
for eks em pel kra ve ne for trekk fri bil-
godt gjø rel se, der det et ter for skrift til 
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Skatte-ABC oppstiller krav til elektronisk kjørebok.

skat te be ta lings lo ven blant an net opp-
stil les krav om «for mål med rei sen» og 
be skri vel se av «hvil ke ar ran ge ment 
ar beids ta ke ren har del tatt på». 

Krav til elek tro nisk kjø re bok
Skatte-ABC opp stil ler krav til elek tro-
nisk kjø re bok. Det frem går blant an-
net at kjø re bo ken bør være fast mon-
tert i bi len. For mu le rin gen åp ner for 
at fast mon te ring ikke er et ab so lutt 
krav. 

På skatteetaten.no er det imid ler tid en 
ar tik kel hvor det klart frem går at en 
elek tro nisk kjø re bok er en GPS-ba sert 
kjø re bok som mon te res fast i kjø re-
tøy et. Om det er et ab so lutt krav er 
der med uklart, men når bruk av bi len 
kan skje uten at den elek tro nis ke kjø-
re bo ken re gist re rer kjø rin gen, vil det 
kun ne hev des at for må let i til strek ke-
lig grad ikke er iva re tatt. Skatt yter vil 
der med ri si ke re at opp lys nin ge ne set-
tes til side og at be skat ning gjen nom-
fø res et ter stan dard re ge len. 

Den elek tro nis ke kjø re bo ka må vi de re 
vise fak tisk kjørt dis tan se, dato og 
klok ke slett. Dis se opp lys nin ge ne skal 
det ikke være mu lig å ret te el ler slet te.

Even tu el le av vik i kjø re bo ken, som for 
eks em pel drifts stans, skal re gist re res. 

Den elek tro nis ke kjø re bo ken skal an-
skaff es og ad mi nist re res av ar beids gi-
ver. Det in ne bæ rer at ar beids gi ver må 
ha til gang til og be hand le nød ven di ge 
opp lys nin ger i kjø re bo ken slik at rik-
tig be skat ning kan gjen nom fø res.

Mer om kra ve ne
Ad res se for tu rens start og stopp sy nes 
som et sen tralt og ab so lutt krav. Det 
føl ger vi de re av Skatte-ABC at det 
skal være et felt hvor det opp gis om 
tu ren er pri vat el ler yr kes rei sens for-
mål skal be skri ves. 

Er det snakk om en yr kes rei se, kan 
det se ut som om skat te eta ten krever 
en yt ter li ge re be skri vel se. Det kan 
rei ses spørs mål om hva som er grunn-
laget for å opp stil le et slikt krav. Det 
er vi de re hel ler ikke spe si fi sert hvil ket 
de talj ni vå som kre ves. 

Eks em pel
Vi ten ker oss et til fel le med en elek tri-
ker med klas se 2 bil som i nor mal ar-
beids tid mel lom kl. 0800 og kl. 1600 
kjø rer fra kon to ret og ut til sam me 
kun de og ad res se over en leng re pe ri-
ode. Det sy nes da ikke ri me lig å kre ve 
be skri vel se av for må let med yr kes rei-
sen gitt at det te er al min ne lig elek tri-
ker ar beid på et pro sjekt. Man skul le 
tro at det ville være til strek ke lig å 
krys se av for yr kes kjø ring, men slik 
det er for mu lert, ty der det på at det 
ikke er nok.

Vi er kjent med at en kel te sel ska per 
som be nyt ter elek tro nisk kjø re bok, har 
en for hånds inn stil ling hvor al ter na ti vet 
yr kes kjø ring kom mer opp au to ma tisk 
in nen for tids rom met nor mal ar beids-
tid. Kjø ring uten for nor mal ar beids tid, 
kre ver at den an sat te an gir for må let 
med tu ren og om den er pri vat el ler 
ikke. Skat te eta ten skil ler ikke mel lom 
kjø ring i nor mal ar beids tid og uten for. 
Kra vet til for mål og even tu elt spe si fi-
ka sjon av for må let er der med ge ne relt.

En kon kret sak
Det var be nyt tet elek tro nisk kjø re bok, 
men bru ken var ikke fulgt opp av de 
an sat te el ler sel ska pet. Alt var an gitt 
som yr kes kjø ring og det var da na tur-
lig nok hel ler ikke inn rap por tert for-
del for pri vat kjø ring. Det var ikke 
ført inn hvor de an sat te had de kjørt 
ver ken i ar beids ti den el ler på fri ti den. 
For må let med tu re ne mang let. Pri vat 

kjø ring var ut over spo ra disk bruk 
(mak si malt ti tu rer/1000 ki lo me ter). 
Skat te plik tig for del for de an sat te ble 
be reg net et ter stan dard re ge len. Sel-
ska pet ble ilagt 20 % til leggs skatt på 
unn dratt ar beids gi ver av gift,  

Ved ta ket ble på kla get. I kla gen ble de 
elek tro nis ke kjø re bø ke ne gjort til gjen-
ge lig for saks be hand ler. Det ble vist 
til at alle tu rer frem gikk og kun ne 
et ter spo res. Yt ter li ge re an gi vel se av 
ad res se og for mål ble av sel ska pet an-
sett å være unød ven dig. Når det gjaldt 
pri vat kjø ring, ble det i kla gen lagt til 
grunn at all kjø ring uten om ar beids-
tid var pri vat.

Kla ge ble ak sep tert
Kla gen ble un der sterk tvil ak sep tert. 
Si den for må let ikke var an gitt for den 
de len av kjø rin gen som skjed de i ar-
beids ti den, had de kjø re bo ken be gren-
set ver di for å un der byg ge at all kjø-
ring skul le være yr kes kjø ring. Tross 
dis se mang le ne la skat te kon to ret til 
grunn at all kjø ring uten for ar beids tid 
var pri vat kjø ring og at de an sat te kun 
skul le be skat tes for den ne kjø rin gen 
og ikke et ter stan dard re ge len.

Det pre si se res i ved ta ket at for frem ti-
den må kjø rin gens for mål re gist re res i 
den elek tro nis ke kjø re bo ken for hver 
en kelt tur for at skat te kon to ret skal 
ak sep te re skatt leg ging et ter fak tis ke 
kjør te ki lo me ter. I ved ta ket er det 
ikke sagt noe om krav til spe si fi ka sjon 
av for må let.
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Salg av tomt
Ge vinst ved salg av tomt vil all tid 
være skat te plik tig. Ge vins ten be skat-
tes med 22 %. Et om rå de som ikke er 
be byg get, vil ty pisk være en tomt. 

Sel ges det en bo lig el ler fri tids ei en dom 
med stor tomt, kan bare bo li gen med 
«arr on dert tomt» sel ges skat te fritt. Øv-
rige de ler av grun nen vil kun ne bli 
vur dert som salg av tomt. I dis se til fel-
le ne er det ikke et vil kår for be skat ning 
som tom te salg at sel ger har opp nådd 
en pris som re flek te rer ver di en av tom-
ta. Hva som skal an s es som bo li gens 
arr on der te tomt, må vur de res kon kret, 
men det sen tra le er å av gjø re hvil ken 
del som na tur lig hø rer til bo li gen. Av-
gjø ren de er stør rel sen på tom ta sam-
men lig net med til sva ren de bo li ger i 
om rå det, bo li gens plas se ring, ad komst, 
kom mu ne plan osv. 

Eks em pel
Vi kan ten ke oss to na bo er som beg ge 
skal sel ge sin bo lig. En av bo li ge ne 
har to mål tomt og bo li gen er plas sert 
øverst på tom ta. På na bo ei en dom men 
er tom ta ett mål og bo li gen er plas sert 
midt på tom ta. Skat te kon to ret kan i 
det før s te til fel let hev de at det er solgt 
mer enn bo lig med arr on dert tomt og 
der med be skat te noe av ve der laget 
som tom te salg. Over for na bo en med 
noe mind re tomt og an nen plas se ring 

Gren sen mel lom skat te fritt 
bo lig salg og skat te plik tig  
tom te salg
Opp fyl ler du kra ve ne til eier- og bo tid, kan bo lig og fri tids ei en dom 
sel ges skat te fritt. Vær opp merk som på at skat te kon to ret kan hev de at 
ge vins ten helt el ler del vis skal skatt leg ges som et tom te salg. 

av hu set, vil skat te kon to ret ha van ske-
lig for å nå frem med en slik på stand. 

For at det skal an s es som salg av tomt, 
må grun nen være fy sisk skik ket for 
slik ut nyt tel se. Fore lig ger det for eks-
em pel per ma nen te ju ri dis ke hind rin-
ger for å ut nyt te grun nen til tomte for-
mål, vil ge vins ten i sin hel het være 
skat te fri som bo lig salg.

Når salgs ve der laget er høyt
Det frem går vi de re av skat te lo ven at 
som tomt reg nes også hel el ler stør re 
del av ei en dom, også be bygd are al, 
når grun nen er eg net til byg ging av 
bo li ger, fri tids bo li ger mv., el ler for 
ut nyt tel se til in du stri elt el ler an net 
for ret nings mes sig for mål og lig nen de. 
For be skat ning et ter det te al ter na ti vet 
er det et yt ter li ge re vil kår at ve der-
laget i ve sent lig grad må være be stemt 
av mu lig he ten for å ut nyt te grun nen 
til et slikt for mål.

Ved vur de rin gen er kjø pers ut nyt tel se 
av are a let kun ett mo ment. Sel ger vil i 
en bud run de ikke all tid ha kjenn skap 
til hvem som er den re el le kjø pe ren og 
hva pla ne ne for kjø pet er. Om sel ger 
selv har un der søkt og eks em pel vis fått 
god kjent pla ner for ut nyt tel se av tom-
ta el ler for hand let di rek te med en ut-
byg ger, vil vil kå re ne over kla re re kun-
ne sies å være opp fylt.  

Nær me re om ve der laget
Ei e ren av bo li gen med ett mål tomt 
som gjen nom fø rer et nor malt salg i et 
åpent mar ked, bør ikke fryk te at ge-
vins ten blir be skat tet som tom te salg. 
An ner le des vil det være der det opp-
nås en pris som lig ger langt over ver-
di takst el ler nær mes te bud gi ver.  

Det vil også kun ne være helt el ler del-
vis tom te salg der bo li gen har en ube-
ty de lig ver di i for hold til tom te ver-
di en. Bo li gen kan være be bodd av 
sel ge ren, men være i dår lig for fat ning. 
Opp nås det en ve sent lig bedre pris for 
bo li gen enn hva en an nen kjø per ville 
be talt for å be hol de og be nyt te ek sis-
te re nde bo lig, kan det være å anse 
som et tom te salg. 

Om ve der laget i ve sent lig grad er be-
stemt ut ifra ut nyt tel sen av grun nen, 
må av gjø res kon kret. Ved vur de rin gen 
må det iføl ge Skatte-ABC ha vært 
opp nådd en ve sent lig høy ere pris enn 
det ei en dom men med ri me lig het kun-
ne vært solgt for med fort satt ut nyt-
tel se av de byg nin ger som står på ei en-
dom men før tomtegevinstbeskatning 
kan gjen nom fø res. Det fore lig ger 
imid ler tid ikke ut ta lel ser el ler dom-
mer som kon kret tar stil ling til hvor 
mye høy ere ve der laget må være.

Selges det en bolig eller fritidseiendom med stor 
tomt, kan bare boligen med «arrondert tomt» 
selges skattefritt.

Rådgiver skatt 
Paal Braanaas, 
Revisorforeningen
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Nå fjer nes  
350-kronersgrensen
Fi nans de par te men tet fore slår å 
fjer ne av gifts fri ta ket for va rer 
som blir sendt fra ut lan det, den 
så kal te 350-kronersgrensen. 

Et ter da gens reg ler er va rer med ver di 
un der 350 kro ner fri tatt fra av gif ter 
og toll. I be hand lin gen av bud sjet tet 
for 2019 fat tet Stor tin get ved tak om å 
fjer ne gren sen på 350 kro ner. 

Fi nans de par te men tet har fore slått nye 
reg ler som skal gjel de fra 1. ja nu ar 
2020.

Uten landsk til by der gjø res mer
ver di av gifts plik tig
Når av gifts fri ta ket fjer nes, skal det 
be ta les moms fra før s te kro ne på va rer 
som kjø pes fra ut lan det. Moms be last-
nin gen på va rer blir der med lik om du 
kjø per va ren her i lan det el ler fra ut-
lan det, for eks em pel på en uten landsk 
nett si de. 

Fi nans de par te men tet fore slår at den 
uten lands ke sel ge ren/til by de ren blir 
an svar lig for å kre ve inn mer ver di av-
gift ved sal get til for bru ker i Norge og 
be ta le inn av gif ten til Skat te eta ten via 
en for enk let nett løs ning. 

Kjø per du en vare fra Ama zon, Ebay, 
Wish el ler lig nen de, skal du som for-
bru ker der for be ta le mer ver di av gif ten 
sam ti dig med at du be ta ler for va ren. 
Den uten lands ke platt for men/til by de-
ren be ta ler inn av gif ten til Skat te -
etaten.

Gjel der va rer med ver di inn til 
kr 3000
Den fore slått løs nin gen skal gjel de for 
kjøp av va rer med ver di inn til 
kr 3000. For va rer til en ver di over 
kr 3000 el ler va rer som kjø pes fra en 

uten landsk til by der som ikke er re-
gist rert, blir det som i dag. 

Ord nin gen skal ikke gjel de for kjøp 
av al ko hol, to bakk og re strik sjons -
belag te va rer. Mat, brus og god te ri  
vil hel ler ikke være om fat tet av 
 ord nin gen. 

Va rer med ver di un der 350 kro ner 
de kla re res ikke
Va rer av mind re ver di, alt så un der 
350 kro ner skal ikke de kla re res med 
mind re det er en re strik sjons be lagt 
vare. For va rer med ver di mel lom 350 
kro ner og 3000 kro ner fore slås det å 
opp rett hol de de kla ra sjons plik ten, 
men i og med at det ikke skal fast set-
tes mer ver di av gift un der toll be hand-
lin gen når av sen der er re gist rert i den 
for enk le de nett løs nin gen, blir toll pro-
se dy ren noe enk le re enn i dag.

Fri tak for toll av gift økes til 
kr 3000
Ved kjøp av va rer fra utlandet skal det 
be ta les toll, men det er toll fri het for 
de fles te for bruks va rer.  

De par te men tet fore slår å øke toll fri ta-
ket til 3000 kro ner, noe som i prak sis 
får be tyd ning for kjøp av klær og 
 en kel te tek sti ler. 

Kjøp av sjo ko la de og  
god te ri er
Næ rings mid ler skal ikke være om fat-
tet av den nye ord nin gen. Et ter for-
slaget skal det be ta les mer ver di av gift 
fra før s te kro ne ved for eks em pel kjøp 
av sjo ko la de og god te ri er fra uten-
lands ke nett bu tik ker. De par te men tet 
foreslår også å fjer ne da gens toll fri tak 
på slike va rer.

Hva det te be tyr for deg
Opp sum mert in ne bæ rer de par te men-
tets for slag at du som for bru ker ikke 
tren ger ten ke på mer ver di av gift når 
du kjø per en vare til ver di un der 3000 
kro ner fra en til by der som er re gist rert 
for å be ta le mer ver di av gift. Som ho-
ved re gel vil det være den uten lands ke 
platt for men som be ta ler inn mer ver-
di av gif ten. Du be ta ler be lø pet sam ti-
dig som du be ta ler for va ren.

Det vil bli mind re toll når toll fri ta ket 
øker til 3000 kro ner ved kjøp av klær 
og tek sti ler fra ut lan det. Kjøper du 
sjo ko la de, god te ri er og brus fra ut-
landske nettbutikker, vil du måt te 
be ta le mer i av gif ter. 

Når avgiftsfritaket fjernes, skal det betales 
moms fra første krone på varer som kjøpes fra 
utlandet.

Rådgiver avgift 
Camilla Brunfelt, 
Revisorforeningen
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Regjeringens strategi for SMB

Regjeringen har lagt frem en strategi 
for små og mellomstore bedrifter. 

Regjeringen vil:

• Redusere næringslivets kostnader 
med ti mrd. kroner årlig i perioden 
2017–21 ved å forenkle rapporte-
ring, lover og regler.

• Modernisere og forenkle selskaps-
lovgivningen ved å: 
 − Revidere selskapsloven for ef-

fektiv organisering av felles virk-
somhet med ubegrenset ansvar.

 − Videreføre arbeidet med aksje-
loven slik at regler og rapporte-
ringskrav ytterligere tilpasses 
SMB

• Gjennomgå regelverket for rekon-
struksjon i selskapene.

• Følge opp forstudien om forskjeller 
mellom finans- og skatteregnskapet 

for å se om forenklinger i regn-
skapsmessig og skattemessig rap-
portering for små aksjeselskaper 
kan gjennomføres.

• Forebyggende restrukturering slik 
at personlig næringsdrivende med  
økonomiske forpliktelser skal få en 
ny sjanse.

• Fjerne omstillingsloven.
• Videreføre virksomheten i Regel-

rådet.
• Utvikle en ny digital skattemelding.
• Bidra til pålitelige registerdata og 

utvikling av Brønnøysundregist-
rene.

• Tilgjengeliggjøre mer data til 
 offentligheten.

• Se på mulighetene for å dele tilsyns-
data.

• Fortsette arbeidet med å forenkle 
og digitalisere plan og bygge-
saksprosessene.

• Bidra til å øke hastigheten på digi-
taliseringen av tjenester i kommu-
nene.

• Etablere fleksible IKT-løsninger 
i NAV.

Notiser
MVAfritak på elektroniske tidsskrifter og ebøker

Finansdepartementet skal i løpet av 
høsten vurdere nærmere hvordan 
 fritaket for elektroniske tidsskrifter 
skal avgrenses.

Fra 1. juli er elektroniske tidsskrifter 
og e-bøker fritatt fra merverdiavgift.

Finansdepartementet har fastsatt for-
skrift som regulerer fritaket for mer-
verdiavgift på elektroniske tidsskrifter 
og bøker.

Forskriften anvender langt på vei 
samme vilkår for elektroniske publi-
kasjoner som for trykte, men med 
enkelte justeringer for å tilpasse frita-
kene til digital publisering.

For elektroniske tidsskrifter er det 
verdt å merke seg at det gis anledning 
til å forhåndspublisere to enkelt-
artikler per uke.
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Krav til føring av personalliste i enkelte bransjer

Skattedirektoratet har i melding gitt en nærmere beskrivelse  
av regler som gjelder for føring av personalliste.

Det er krav om føring av personalliste for serveringssteder,  
frisører og skjønnhetspleiere samt bilverksteder og bilpleiebransjen.  
Skattekontoret kan ilegge overtredelsesgebyr dersom listen ikke er  
ført i samsvar med regelverket. 

I melding nr. 4/2019 gis det en beskrivelse av hvilke krav som gjelder for føring av personal-
liste. Meldingen omtaler hvem som skal føre personaliste, hvilke krav som stilles til legitima-
sjon av den ansatte, hvilke opplysninger listen skal inneholde, hvordan listen skal føres og 
oppbevares, og skattekontorets adgang til å ilegge overtredelsesgebyr.

Dispensasjon fra bokføringslov og forskrift samt regnskapslov

Søknader om unntak fra bestemmelser 
i bokføringsloven, bokføringsforskrif-
ten og regnskapsloven skal sendes til 
Skattekontoret, Divisjon Brukerdialog.

Med virkning fra 1. juni 2019 er Skat-
tedirektoratets myndighet til å gjøre 
unntak ved enkeltvedtak etter bokfø-
ringsloven, bokføringsforskriften og 
regnskapsloven delegert til skatte-
kontoret. 

Søknad om unntak skal sendes til:
Skattekontoret 
Divisjon Brukerdialog 
Postboks 9200, Grønland  
0134 Oslo

Søknaden kan også sendes elektronisk 
via Altinn (skatteetaten.no/kontakt/
skriv), men det er ikke utarbeidet eget 
skjema for søknadene.

Informasjon om lenker til Skatteeta-
tens artikler om bl.a. dispensasjons-
praksis, herunder hvilken informasjon 
som skal være med i en søknad, finnes 
her: revisorforeningen.no/fag/nyheter/
dispensasjonssoknader/ 
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UTGIFTSGODTGJØRELSER 2019 (I KR)

Godtgjørelse til kost og overnatting innenlands
Kostgodtgjørelse etter statens satser
Fra 6 til 12 timer  kr 307
Over 12 timer  kr 570
Reiser med overnatting  kr 780
Måltidstrekk: Frokost 20 %, lunsj 30 %, middag 50 % av  
satsen for reise med overnatting
Ulegitimert godtgjørelse til losji (nattillegg)  kr 435

Kostgodtgjørelse utland
Fullstendig oversikt over satser for kostgodtgjørelse utenlands etter 
statens reiseregulativ finnes på: https://arbeidsgiver.difi.no/ 
lonn-goder-og-reise/reise/statens-satser-utenlands/
Måltidstrekk i kostgodtgjørelsen: Frokost 20 %, lunsj 30 %,  
middag 50 %
For reiser uten overnatting i utlandet kan det gis godtgjørelse inntil 
følgende av full sats for vedkommende land:
Reiser fra 6 inntil 12 timer:  50 % av full sats
Reiser fra og med 12 timer:  full sats

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri 
 kostgodtgjørelse innenlands og utenlands
Godtgjørelse utover forskuddssatsene er trekkpliktig og skattepliktig.
Reiser uten overnatting
6 til 12 timer:  kr 200
Over 12 timer:  kr 400
Måltidstrekk: frokost 20 %, lunsj 30 %, middag 50 %.
Reiser med overnatting
Bor på hybel/brakke med kokemuligheter  
(kun tjenestereise – ikke pendlere):  kr  89
Bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter:  kr 161
Bor på hotell:  kr 578
Bor på hotell med frokost:  kr 462
Langtransportsjåfører:  kr 300
Måltidstrekk: frokost 20 %, Lunsj 30 %, middag 50 %.

Bilgodtgjørelse mv. (i kr)
Bruk av egne fremkomstmidler. Satser pr. km.
Egen bil, herunder el-bil  kr 4,03
Tillegg der bomavgift er inkludert i drivstoffprisen  kr 0,10
Skattefri og trekkfri del av bilgodtgjørelse  kr 3,50
Tillegg for kjøring på skogs-/anleggsvei  kr 1,00
Tilhengertillegg  kr 1,00
Motorsykkel over 125 ccm  kr 2,95
Moped/motorsykkel inntil 125 ccm og andre motoriserte 
 fremkomstmidler  kr 2,00
Snøscooter og ATV  kr 7,50
Båt med motor  kr 7,50
Passasjertillegg, pr. passasjer.  kr 1,00
Satsene for bilgodtgjørelse og passasjertillegg gjelder  
også utenlands.

Naturalytelser 2019
Bilbeskatning
Fordelen ved privat bruk av firmabil skal med i grunnlaget for 
 beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Fordelen fastsettes 
til 30 % av bilens listepris inntil kr 308 500 og 20 % av overskytende 
listepris. Ved firmabilordning i deler av inntektsåret fastsettes 
 fordelen forholdsmessig for antall hele og påbegynte måneder bilen 
har stått til disposisjon.

Ved følgende forhold reduseres listeprisen til:
 Ordinær bil  El-bil
El-bil  – 60 %
Eldre bil enn tre år pr. 1. jan.  75 %  45 %
Yrkeskjøring over 40 000 km  75 %  60 %
Eldre bil og yrkeskjøring over  
40 000 km (elektronisk kjørebok)  56,25 %  45 %
Varebil klasse 2 (elektronisk kjørebok),  
faktisk privat kjøring, pr. km  kr 3,40

Beløpsgrense for skattefrie naturalytelser
Overtidsmat (minst 10 timer), dokumenterte utgifter  kr  200
Personalrabatter (inntil 100 %)  kr 8000

Rentefordel ved rimelig lån hos arbeidsgiver
Rentefordelen settes til differansen mellom normrente-
satsen og den faktisk betalte renten. Mindre, kortsiktige 
lån beskattes ikke (låne beløp på inntil 3/5 G = kr 58 130 
pr. 01.05.2018 med tilbake betalingstid høyst ett år).
Normrentesatser:
Januar og februar  2,10 %
Mars og april  2,10 %
Mai og juni  2,10 %
Juli og august  2,20 %
September og oktober  2,20 %
November og desember  2,50 %

Verdi av fri kost og/eller losji
Fritt opphold – kost og losji  kr 125
Fri kost – alle måltider  kr  89
Fri kost – to måltider  kr  70
Fri kost – ett måltid  kr  46
Fritt losji – ett eller delt rom  kr  36

Elektronisk kommunikasjon
Dekning av utgifter til telefon og internett mv., pr. år  kr 4 392
Pr. måned  kr   366

Gaver i og utenfor ansettelsesforhold (i kr)
Skattefrihet for mottaker
Ansettelsestid 20 år og deretter hvert tiende år  kr 8 000
Bedriften bestått i 25 år eller år delelig med 25  kr 4 000
Arbeidstaker gifter seg, pensjoneres eller slutter etter
minst 10 år eller fyller 50 år og deretter hvert tiende år.  kr 4 000
Andre gaver i arbeidsforhold («julekurv»)  kr 2 000
Erkjentlighetsgave utenfor arbeidsforhold  kr   500

Skattefritak gjelder bare gaver i form av naturalia og bare dersom 
gaven gis etter en generell ordning. Overskrides beløpsgrensene, er 
det overstigende beløpet skattepliktig. Beløpsgrensene gjelder samlet 
for gaver fra egen arbeidsgiver og tredjeparter.

Skattefrie inntekter mv.
Frikortgrensen for ungdom  kr 55 000
Skattefri lønnsinntekt for barn under 13 år  kr 10 000
Minstegrense for lønnsinnberetning og skatteplikt:
– ordinær arbeidsgiver  kr  1 000
– skattefrie selskaper  kr 10 000
– arbeid i hjemmet  kr  6 000
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Skal du kjøpe eller selge en bedrift, trenger hjelp med regnskap 
og skatt/avgift eller planlegger
generasjonsskifte? Vi har kompetansen. 

Revisjon og attestasjonstjenester
• Ekstern (finansiell) revisjon 
• Borevisjon 
• Attestasjoner til myndigheter 

Regnskap og økonomi
• Regnskap, herunder IFRS 
• Forretningsførsel 
• Finansiering og budsjettering 
• Management for Hire (regnskap- /økonomi, 

controller og lignende)

Skatt- og avgiftstjenester
• Bedriftsbeskatning
• Personbeskatning 
• Insentivordninger
• Merverdiavgift 
• Internasjonal skatt 
• Generasjonsskifte 
• Expatriate tjenester 
 

Transaksjonsstøtte
• Fusjon/fisjon/børsnotering 
• Restruktureringer 
• Due diligence (finansiell, skatt og avgift)
• Verdsettelser 
• Sakkyndig redegjørelser 

Rådgivning
• Strategi og analyse 
• Prosjekter 
• Risikostyring og intern kontroll 
• Prosessforbedring 
• Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
• Gransking og misligheter 
• Management for Hire 

* For noen av tjenestene er det uavhengighets
regler i revisorloven som kan begrense 
omfanget og innholdet i vår bistand til egne 
revisjonsklienter.



Ved endringer i abonnementet, ta kontakt med Grant Thornton på tlf. 22 200 400 eller epost: gt@no.gt.com 

Grant Thornton Økonomiservice
Kirkegata 15
0153 Oslo

Tlf. 22 200 400
e-post: grant@no.gt.com

Grant Thornton Revisjon
Kirkegata 15
0153 Oslo

Tlf. 22 200 400
e-post: oslo@no.gt.com

Grant Thornton Consulting
Kirkegata 15
0153 Oslo

Tlf. 22 200 400
e-post: consulting@no.gt.com

Grant Thornton Law Advokatfirma
Kirkegata 15
0153 Oslo

Tlf. 22 200 400
e-post: grant@no.gt.com

Din samarbeidspartner innen revisjon, 
regnskap, skatt og rådgivning  
- et kunnskapshus i vekst.




