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Vi i Grant Thornton har et sterkt fokus på mennesker og 
kultur, og vi jobber hele tiden for å utvikle ansattreisen 
hos oss. Vi ser nå at den nye normalen inneholder 
en hybridordning hvor ansatte veksler mellom 
hjemmekontoret og arbeidsplassen. Det gjør at vi som 
arbeidsgiver må tilpasse oss for å tilrettelegge for våre 
ansatte. 

En slik hybridordning krever blant annet at ansatte får 
mer handlingsrom, som igjen gjør at vi må tilrettelegge 
for at ansatte kan lede seg selv. For å lede seg selv er 
det viktig at man selv tar ansvar for egen situasjon og 
utvikling. En viktig rolle for ledere i dag blir derfor å drive 
med superledelse, som innebærer å påvirke ansatte 
til å gjøre nødvendige selvrefleksjoner og støtte og 
tilrettelegge for selvbestemmelse og gi ansvaret tilbake til 
den ansatte. Dette krever selvfølgelig også at den ansatte 
selv legger inn en innsats og tar dette ansvaret.
 
Det at ansatte er involverte og ansvarlige for egne valg og 
for egen utvikling kan føre til at de opplever mer eierskap 
og mestring som igjen kan føre til bedre prestasjoner. Her 
kan vi trekke en parallell til toppidretten i Norge, hvor det 
nemlig er en sterk kultur for selvledelse. Selvledelse kan 
være en av hovedgrunnene til at Norge er verdens beste 
idrettsnasjon i forhold til folketall. Om du vil lese mer om 
selvledelse kan du lese Frode Andersens artikkel
 «Nøkkelen til suksess – led deg selv» på vår nettside 
grantthornton.no under Innsikt.

Denne hybridordningen krever også god støtte og 
oppfølging av ansatte. Det blir viktig for ledere å skape 
tillit, være inkluderende, vise omtanke og motivere. 
Det å skape tilhørighet og vise at de ansatte er en del 
av organisasjonen blir også ekstremt viktig i den nye 
normalen. 

At ledere lykkes med superledelse, altså å få sine ansatte 
til å lede seg selv vil bli avgjørende for å beholde ansatte 
i tiden fremover. Vår avdeling innen People & Culture 
kan bistå deg og din bedrift med å legge til rette for den 
nye hybridhverdagen. Bare ta kontakt med oss om dette 
hadde vært interessant å høre mer om.

Du kan også lese mer om superledelse og hvordan 
man tilrettelegger for den nye hverdagen senere i dette 
nummeret av GT informerer. 

God lesning!

Din samarbeidspartner innen revisjon, 
regnskap skatt og rådgivning

Grant Thornton informerer
Utgitt i samarbeid med  
DnR Kompetanse AS

Kontaktinformasjon
Grant Thornton
Grant Thornton Revisjon AS
Jan Møller
Kirkegata 15
N-0153 Oslo
tlf. 22 200 400
e-post: oslo@no.gt.com
www.grantthornton.no

Kontaktinformasjon
DnR Kompetanse
DnR Kompetanse AS
Postboks 2914 Solli
N-0230 Oslo
tlf. 23 36 52 00  
forlag@revisorforeningen.no

Redaksjon
Redaktør Alf Asklund
tlf. 40 20 43 10
alf.asklund@revisorforeningen.no

Redaksjonsutvalg
Rådgiver Paal Braanaas
Rådgiver Børge Busvold
Rådgiver Camilla Brunfelt 
Rådgiver Signe Haakanes

Utgivelsesplan 2022
Nr. 1 - Tirsdag 1. mars
Nr. 2 - Onsdag 8. juni
Nr. 3 - Onsdag 5. oktober
Nr. 4 - Tirsdag 6. desember

Produksjon
07 Media as

Madeleine Rande 
People & Culture
Grant Thornton Norge



04:2021 > Side 3 

INNHOLD>04>2021

4  Skattedisposisjoner før nyttår

6  Hybridkontoret – 
selvledelse og superledelse

7  Reglene som gjelder ved prøvetid 

8  Fritidsbolig – enkelte skattemes-
sige forhold  

10  Salg av fast eiendom og 
merverdiavgift

11  Forberedelser til
årsoppgjøret for 2021

23  Har du kontroll på SAF-T?

24  Ny opsjonsordning 
fra 2022



Side 4 > 04:2021

Skattedisposisjoner 
før nyttår
Det er fortsatt ikke for sent å redusere skatten for inntektsåret 2021. I denne artikkelen har vi samlet noen 
nyttige tips.

Snakk med arbeidsgiver
Fra 2021 økte beløpet for skattefrie 
gaver (naturalytelser) fra arbeidsgiver 
fra 2000 til 5000 kroner og det er ikke 
lenger et vilkår at gaven er gitt etter en 
generell ordning i bedriften. Skatte-
messig er det altså ikke lenger noe i 
veien for at for eksempel bare én ansatt 
får en gave, mens de andre ikke får 
noe. 

Mange får ikke utnyttet det skattefrie 
beløpet. Vær derfor klar over at skatte-
etaten godtar at det skattefrie beløpet 
også kan brukes til å redusere eller 
oppheve en ellers skattepliktig natural-
ytelse, f.eks. fri bil eller fri telefon. 
Skattedirektoratet skriver i Skat-
te-ABC at i slike tilfeller kan den be-
regnede skattepliktige fordelen reduse-
res med det skattefrie gavebeløpet. 
Kanskje du bør gi arbeidsgiver et tips 
om akkurat den muligheten?

Fribeløpet på 5000 kroner gjelder sam-
let for alle gaver som arbeidstakeren 
mottar fra både egen arbeidsgiver og 
tredjeparter. Dette fribeløpet kommer 
imidlertid i tillegg til visse andre 

skattefrie gaver fra arbeidsgiver, f.eks. 
gave i forbindelse med bursdag, inngå-
else av ekteskap, lang tjenestetid, pen-
sjonering og bedriftsjubileum.

Personalrabatter på varer og tjenester 
som omsettes i arbeidsgivers virksom-
het eller i annet selskap i samme kon-
sern er i tillegg skattefrie inntil 8000 
kroner pr. kalenderår. Det er ingen 
grense på hvor stor rabatten kan være i 
prosent, slik at det ikke er noe i veien 
for at ansatte får slike varer og tjenester 
gratis innenfor beløpsgrensen.

Overstiges grensen på 8000 kroner i 
skattefri rabatt, er det overskytende 
skattepliktig. Har du beløp igjen av 

Rådgiver skatt 
Børge Busvold, 
Revisorforeningen

Kanskje du bør gi arbeidsgiver et 
tips om hva som finnes av gode 
skattedisposisjoner før nyttår?
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den skattefrie gaven på kr 5000, kan 
imidlertid det benyttes på den ellers 
skattepliktige personalrabatten. 

Det finnes også andre ordninger der 
ansatte kan motta skattefrie eller ra-
batterte eiendeler. Blant annet er ord-
ningen med skattefri rabatt på aksjer i 
arbeidsgiverselskapet utvidet til 7500 
kroner fra 2021. Maksimal rabattsats 
for 2021 er 25 prosent. I utgangspunk-
tet må det dreie seg om en generell 
ordning i bedriften for at aksjer til an-
satte skal falle inn under denne ord-
ningen.

BSU 
BSU-ordningen kan benyttes til og 
med det inntektsåret man fyller 33 år. 
Ordningen gir et fradrag i skatt med 
20 % av sparebeløpet, som kan være 
inntil 27 500 kroner pr. år, inntil 
300 000 kroner totalt.  Sparebeløp og 
påløpte renter må brukes til erverv av, 
eller nedbetaling av gjeld på, egen 
bolig. Brukes sparebeløpet til noe 
annet, må skattefradraget tilbakebeta-
les. 

Innskudd må være gjort innen 31. de-
sember for å gi rett til skattefradrag 
Fra og med inntektsåret 2021 gis det 
ikke BSU-fradrag når skattyteren pr. 
31. desember i inntektsåret helt eller 
delvis eier primær- eller sekundærbolig.

Pensjonssparing 
Det gis fradrag med inntil 40 000 kro-
ner pr. år for premie til avtale om indi-
viduell sparing til pensjon (IPS). Fra-
drag gis i alminnelig inntekt, dvs. med 
22 %. Når utbetalingen kommer, 
skattlegges den som kapitalinntekt, 
dvs. med de samme 22 %. For å få fra-
drag i inntektsåret må innbetalingen 
være foretatt innen utløpet av inn-
tektsåret. 

I tillegg til at slik sparing gir inntekts-
fradrag, er dette også gunstig formues-
messig da slike midler ikke regnes som 
skattemessig formue.

Personlig næringsdrivende kan i tillegg 
opprette en pensjonsordning gjennom 
bedriften. Med denne ordningen kan 
du kan spare inntil sju prosent av per-
soninntekten mellom 1 og 12 G (fol-

ketrygdens grunnbeløp). 1 G er for 
tiden kr 106 399. Fristen for innbeta-
ling er ikke nyttår, men 31. mars 
2022. Ordningen gjelder for øvrig også 
deltakere i ANS/DA og aksjonærer i 
eget AS som ikke har andre ansatte og 
derfor ikke kan inngå pensjonsavtale 
etter innskudds- eller foretakspen-
sjonsloven.

Gavefradrag
Det er fradragsrett for gaver til visse 
frivillige organisasjoner innenfor blant 
annet humanitær hjelp, kultur, religiøs 
virksomhet, miljøvern mv. Maksimal-
beløpet er ganske romslig, 50 000 kro-
ner pr. år, men gaver helt ned til 500 
kroner til en organisasjon gir rett til 
fradrag. Det er et vilkår for fradrag at 
mottatte gaver innrapporteres elektro-
nisk til Skattedirektoratet fra organisa-
sjonen. Fødselsnummer må oppgis til 
organisasjonen slik at fradraget blir 
gitt automatisk i skattemeldingen. 

Liste over godkjente organisasjoner for 
gavefradrag finnes på skatteetaten.no.

Frikort
Har du frikort er det selvfølgelig gun-
stig å utnytte frikortgrensen så langt 
det går. Er det noe igjen av frikort-
grensen, kan det være en god idé å 
prøve å overtale arbeidsgiver til å utbe-
tale lønn opptjent i desember, i romju-
len i 2021 i stedet for i januar 2022.

Skattefri lønn
Utnytt også de skattefrie beløpsgren-
sene for lønn. I vanlige arbeidsforhold 
er grensen 1000 kroner før lønnen skal 
innrapporteres og skattlegges. For ar-
beid i privat hjem og fritidsbolig er 
grensen 6 000 kroner, mens du kan ha 
lønn fra en skattefri institusjon på inn-
til 10 000 kroner før lønnen skattleg-
ges. Overskrides beløpsgrensene, er 
hele lønnen skattepliktig.

Utsatt utbetaling av lønn
Skattemyndighetene aksepterer i stor 
grad at arbeidsgiver og arbeidstaker 
avtaler å utsette utbetaling av opptjent 
lønn til etter årsskiftet for derved å 
utsette beskatningen. For eksempel 
kan arbeidstaker og arbeidsgiver i for-
bindelse med opphør av arbeidsforhold 
avtale at feriepenger skal utbetales året 

etter at arbeidsforholdet opphørte, selv 
om utgangspunktet etter ferieloven er 
at feriepengene skal utbetales med én 
gang. Det kan også være aktuelt å ut-
sette utbetaling av f.eks. bonus, provi-
sjon eller overtid.

Realiser tap/utsett gevinst
Skal du selge verdipapirer eller andre 
eiendeler som utløser skattepliktig ge-
vinst eller tap, kan du vurdere å reali-
sere tapene i desember og gevinstene i 
januar.

Formue
Planlegger du å gi gaver eller arve-
forskudd, kan det være fornuftig å 
gjøre det før årsskiftet for å redusere 
grunnlaget for formuesskatt. Ofte be-
taler ikke mottaker (gjerne barn) for-
muesskatt da de har negativ formue.

Har du solgt boligen eller hytta i 2021, 
kan det være lurt å avtale overtakelse 
først neste år. Du formuesbeskattes 
ikke for salgssummen (kontanter eller 
fordring) før eiendommen er overle-
vert. Før overleveringen formuesbe-
skattes du i stedet for eiendommen. 
Det er stor rabatt ved formuesfastset-
tingen av bolig (75 prosent) og fritids-
eiendom (minst 70 %).

I romjula kan du jo leie ut hytta eller 
boligen. Utleieinntekter av egen fri-
tidsbolig er skattefrie inntil 10 000 
kroner. For det overskytende skattleg-
ges 85 prosent av utleieinntekten som 
kapitalinntekt med 22 %. Det samme 
gjelder utleie av egen bolig når leiefor-
holdet er kortere enn 30 dager.

Det er også grep du kan gjøre for å 
utnytte verdsettelsesreglene for for-
mue. Kjøper du for eksempel en ny bil 
som blir levert i desember, skal denne 
kun verdsettes til 75 prosent av liste-
prisen selv om den er ny. Gjennomgå-
ende verdsettes poster som bil, motor-
sykkel og lystbåt lavere enn kjøps-/
salgsverdi.

Næringsdrivende
Planlegger du investeringer, kan det 
være fornuftig å gjennomføre kjøpet i 
2021 selv om driftsmidlet først tas i 
bruk neste år. Skattemessige avskriv-
ninger gis nemlig allerede ved levering 
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og med full sats for hele anskaffelses-
året. Det kreves ikke at et levert drifts-
middel er tatt i bruk for at det skal 
kunne avskrives skattemessig.

Investering i oppstartsbedrifter
Personlige skattytere kan få fradrag i 
alminnelig inntekt med inntil én mil-
lion kroner årlig for aksjeinnskudd i 
små oppstartsselskap. Selskapet kan 

ikke være eldre enn seks år medregnet 
stiftelsesåret, driftsinntekter og balan-
sesum kan ikke overstige 40 millioner 
kroner og ikke ha mer enn 24 ansatte 
(årsverk). 

Aksjeinnskuddet regnes som en del av 
inngangsverdien på de aksjene det in-
vesteres i, selv om du har fått fradrag 
for beløpet, slik at ordningen faktisk 

innebærer dobbelt fradrag. Aksjeinn-
skuddet må utgjøre minst 30 000 kro-
ner for å gi rett til fradrag.

Du kan få fradrag selv om du investe-
rer gjennom et mellomliggende sel-
skap. Verken investor selv eller inves-
tors nærstående kan være eller ha vært 
aksjonær i selskapet fra før. 

Hybridkontoret – 
selvledelse og superledelse
Det har skjedd en endring i hvordan vi jobber og i større grad nå enn før pandemien velger mange en 
jobbløsning der de veksler mellom hjemmekontoret og arbeidsplassen. Det har også konsekvenser for ledelse.

Hvilken betydning vil en hybrid hverdag ha 
for medarbeidere og for ledelse? 
Ledelse er en prosess hvor et individ påvirker seg selv eller 
andre til å nå mål. 

Ledelse skjer når vi snakker med hverandre og legger til 
rette for at medarbeidere skal utføre sitt arbeid effektivt og 
nå sine mål. Med en fysisk og digital avstand til medarbei-
deren, vil individuell og tilpasset støtte være en av lederens 
fremste oppgaver. 

Selvledelse
En hybridordning som er orientert mot større valgfrihet, 
krever også at medarbeiderne i større grad kan lede seg selv, 
sette mål og strategier, samt motivere seg selv til å nå mål og 
ivareta egen trivsel og belønning. 

Fra hjemmekontoret må medarbeideren i større grad selv 
prioriterer hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres og hvilke 
rammebetingelser jobben innebærer. Mange gir tilbakemel-
dinger om økt stress på hjemmekontoret og at skille mellom 
jobb og fritid glir over i hverandre. Mangelfull evne til å 
sette grenser kan gi negative effekter, som kan svekke både 
motivasjon og ytelse og gi mindre lyst til å fortsette i jobben.

Lykkes man med å ha gode selvledende medarbeidere, vil 
det kunne gi både økt mestringsopplevelse og motivasjon, 
samt økt lojalitet til arbeidsgiver. Gode selvledere har lyst, 
indre motivasjon og tro på at de lykkes.

Superledelse
For å fremme selvledende egenskaper hos medarbeideren vil 
såkalt superledelse være sentralt. Superledelse er ledelse som 
støtter og tilrettelegger for autonomi og inviterer til at medar-
beideren tar initiativ. Ved hybride kontorløsninger vil en in-
kluderende og tillitsbasert lederstil bli viktigere enn noen 
gang. Leder må legge til rette for å forebygge stress, motvirke 
isolasjon og ensomhet. I tillegg vil evne til å motivere, stimu-
lere til samarbeid og kompetansedeling og ikke minst skape 
en sterk tilhørighet til organisasjonen, være avgjørende. 

Lykkes man med god superledelse vil det bidra til god selv-
ledelse – selvstendighet og effektivitet hos medarbeiderne – 
noe som igjen gir økt lojalitet til arbeidsgiver og mindre 
gjennomtrekk (turnover), enten medarbeider sitter på kon-
toret eller på hjemmekontoret.

Superledelse er ledelse som støtter og tilrettelegger for autonomi og 
inviterer til at medarbeideren tar initiativ.

Master i organisasjonspsykologi og ledelse 
Lone Lekang, 
partner i Bwell Norge
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Reglene som gjelder 
ved prøvetid
Bruk av prøvetid er ment å skulle redusere risikoen for feilansettelser, 
motvirke bruken av midlertidige ansettelser og medføre at arbeidsgivere 
skal tørre å ta sjansen på å ansette personer som ellers ikke står sterkt på 
arbeidsmarkedet. Her kan du lese om reglene som gjelder for bruk av 
prøvetid.

Prøvetid er en tidsbegrenset periode 
som kan avtales mellom arbeidsgiver 
og arbeidstaker. Formålet med prøve-
tiden er å etablere en periode hvor ar-
beidsgiver skal kunne vurdere arbeids-
takerens tilpasning til arbeidet, faglige 
dyktighet og pålitelighet. Prøvetid kan 
være en fordel for arbeidstaker, som vil 
kunne slutte fort dersom vedkom-
mende ikke trives i stillingen eller får 
en ny jobb. 

 Prøvetid må avtales
Det kan avtales prøvetid i både faste 
og midlertidige arbeidsforhold, men 
behovet er gjerne størst ved faste anset-

telser ettersom midlertidige ansettelser 
i sin natur er tidsbegrenset. Prøvetid 
må avtales skriftlig ved inngåelsen av 
arbeidsavtalen. En muntlig avtale er 
ikke tilstrekkelig. Dersom prøvetid 
ikke er avtalt og arbeidsgiver senere 
skulle ønske det, blir det opp til 
arbeidstakers frivillighet å etterkomme 
et slikt ønske.

Prøvetidens lengde og adgang til å 
forlenge prøvetiden
Prøvetidens lengde vil være avhengig 
av hva som er avtalt i arbeidsavtalen, 
men det kan aldri avtales lengre prøve-
tid enn seks måneder. Hvis det opprin-
nelig er avtalt en kortere prøvetid enn 
seks måneder, er det ingenting i veien 
for at arbeidsgiver og arbeidstaker av-
taler en lengre prøvetid. Forutsetnin-
gen for dette er at prøvetidsperioden 
totalt ikke overstiger seks måneder og 
at avtalen inngås innen utløpet av den 
opprinnelige prøvetiden.

Det kan av og til være behov for å for-
lenge prøvetiden utover maksgrensen 
på seks måneder. Det kan for eksempel 
tenkes at arbeidstaker har vært syk, i 
militærtjeneste eller i foreldrepermi-
sjon. For å avhjelpe dette er det mulig 
å innta i arbeidsavtalen at prøvetiden 
kan forlenges dersom arbeidstakeren 
har vært fraværende under prøvetiden 
og fraværet ikke skyldes arbeidsgiver. 
Krav fra arbeidsgiver om forlengelse 
må fremsettes skriftlig overfor arbeids-
taker og innen utløpet av prøvetiden. 
Forlengelsen kan ikke overstige fravæ-
rets lengde. Dette vil si at dersom 
arbeidstaker har vært syk i tre uker, 

kan prøvetiden kun forlenges med tre 
uker. 

Adgangen til ny prøvetid ved end-
ring i arbeidsforholdet
Som hovedregel kan man ikke avtale 
ny prøvetid hos samme arbeidsgiver, 
for eksempel når en arbeidstaker går 
fra midlertidig til fast ansettelse. Det 
samme gjelder dersom arbeidstaker 
bytter stilling hos arbeidsgiver. Fra 
dette gjelder det et unntak dersom 
arbeidstaker bytter til en stilling med 
nye arbeidsoppgaver som stiller vesent-
lige andre krav til arbeidstaker. I slike 
tilfeller vil arbeidsgiver gjerne ha et 
rimelig behov for å vurdere hvordan 
arbeidstaker fungerer i den nye stillin-
gen.

Lavere terskel for oppsigelse
Utgangspunktet for stillinger med prø-
vetid er at man er fast ansatt fra første 
dag.  Arbeidsforholdet fortsetter auto-
matisk etter prøvetid med mindre ar-
beidsgiver gir arbeidstaker en oppsi-
gelse innen utløpet av prøvetiden. 
Ettersom formålet med prøvetiden er å 
gi arbeidsgiver mulighet for å vurdere 
arbeidstakers skikkethet for arbeidet, 
er arbeidsgiver innrømmet en romsli-
gere adgang til oppsigelse i prøvetiden.

Det følger av arbeidsmiljøloven at en 
oppsigelse i prøvetiden fra arbeidsgiver 
må være begrunnet i «arbeidstakerens 
tilpasning til arbeidet, faglige dyktig-
het eller pålitelighet». Typiske om-
stendigheter kan være dårlig kundebe-
handling, komme for sent på jobb og 
underprestering. Høyesterett har be-

Advokat/partner 
Håkon Andreassen, 
Advokatfirmaet Storeng, 
Beck & Due Lund

Bruk av prøvetid er blant annet ment å skulle 
redusere risikoen for feilansettelser.
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skrevet terskelen som «noe» og «ikke 
helt ubetydelig» lavere enn det som 
ellers gjelder.

For at en oppsigelse i prøvetiden skal 
være gyldig, må det være en reell 
prøvetid. I dette ligger også at arbeids-
taker skal ha fått nødvendig opplæring 
og veiledning av arbeidsgiver. Dette 
innebærer også mulighet til å prøve seg 
frem og jevnlig få tilbakemeldinger fra 
arbeidsgiver. Når det gjelder hvor lang 
tid det må gå før arbeidsgiver kan vur-
dere oppsigelse, vil dette avhenge av 
arbeidstakerens erfaring og kunnskap 
til det aktuelle arbeidet. Det må kunne 

forventes mer av en erfaren og kunn-
skapsrik arbeidstaker, enn av en 
arbeidstaker som kommer rett fra 
studiet. I alle tilfeller vil det være en 
god pekepinn å tenke at en oppsigelse 
ikke skal komme som en overraskelse 
på arbeidstaker.

De samme kravene til saksbehan-
dling som ellers
Selv om terskelen for oppsigelse er 
lavere i prøvetiden enn ellers, gjelder 
de samme reglene for arbeidsgivers 
saksbehandling. Dette innebærer at:
• arbeidsgiver må innkalle til et 

drøftelsesmøte

• oppsigelsen må være skriftlig og 
formriktig

• oppsigelsen må være levert innen 
utløpet av den avtalte prøvetiden

Kortere oppsigelsesfrist
I prøvetiden gjelder en gjensidig opp-
sigelsesfrist på 14 dager, med mindre 
annet er avtalt i arbeidsavtalen eller i 
tariffavtale. Det er altså mulig å avtale 
både lengre og kortere oppsigelsesfrist. 
Oppsigelsesfristen regnes fra den 
datoen den er kommet frem til den 
andre parten.

Fritidsbolig – enkelte 
skattemessige forhold
Eier du fritidsbolig, bør det normalt ikke bli mange skattemessige problemer. Vi ser likevel at det stadig oppstår 
usikkerhet knyttet til formuesfastsettelsen, behandling av leieinntekter og om salg er skattefritt eller ikke.

Formue – forslag om ny verd-
settelsesmodell 
Formuesverdien på eldre fritidsboliger 
kan være svært lave og ved kjøp av 
fritidsbolig skal kjøper videreføre tidli-
gere eiers formuesverdi. Dette gjelder 
selv om formuesverdien ligger vesentlig 
under omsetningsverdien, ifølge 
Skatte-ABC.  

I Statsbudsjettet for 2022 er det fore-
slått å oppjustere formuesverdiene på 
fritidsbolig med 25 %.

For nybygde fritidseiendommer skal 
formuesverdien verken overstige 30 % 
av eiendommens kostpris inkludert 
grunn, eller 30 % av eiendommens 
markedsverdi.

Er formuesverdien for høy, det vil si at 
den overstiger 30 % av dokumentert 
omsetningsverdi, skal den etter krav 
fra skattyter settes ned. Det samme 
gjelder hvis skattyter kan påvise at 
formuesverdien ligger vesentlig over 
nivået på sammenlignbare fritids-
eiendommer ellers i kommunen. 
Formuesverdien skal da settes ned til 
dette nivået.

Hvilken formuesverdi du har endt opp 
med på din fritidsbolig, kan dermed 
være litt tilfeldig. Dette er også noe av 
bakgrunnen for at det nå er sendt på 
høring et forslag om å innføre en ny 
verdsettelsesmodell for fritidsboliger. 
Modellen vil som for boligeiendommer 
fastsette en årlig beregnet formuesverdi 
basert på forskjellige egenskaper ved 
den enkelte eiendom. Skatteetaten vil 
ta i bruk såkalt maskinlæring for å 
gjøre disse beregningene.

Det er ikke foreslått vesentlige 
endringer ellers i bestemmelsene om 
fritidsbolig og formue. Basert på de be-
regningseksemplene vi har sett, kan det 
imidlertid ikke være tvil om at en inn-
føring av en ny verdsettelsesmodell vil 
gi mange fritidsboliger en langt høyere 
formuesverdi enn dagens verdier. Mo-
dellen er tenkt innført fra 2024.

Formue – fritidsbolig eller 
sekundærbolig
Boligeiendommer får en årlig fastsatt 
beregnet omsetningsverdi ved bruk av 
Skatteetatens boligkalkulator. Det 
samme gjelder for boligeiendommer 
som ikke eieren bor i, såkalte sekun-
dærboliger. For 2021 fastsettes for-
muesverdien på sekundærboliger til 
90 % av beregnet omsetningsverdi. I 
Statsbudsjettet for 2022 er det foreslått 
å øke dette til 95 %.  

Ved formuesfastsettelsen er ikke bruken 
avgjørende for vurderingen av hva slags 

Rådgiver skatt, 
Paal Braanaas, 
Revisorforeningen
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bolig du har. Det er hva boligen er re-
gistrert som i matrikkelen, som avgjør. 
Benytter du en eiendom som er regist-
rert som boligeiendom som din fritids-
bolig, skal boligen ved formuesfast-
settelsen anses som sekundærbolig. 
Beregnet formuesverdi fastsettes da ved 
å bruke Skatteetatens boligkalkulator.

Fra dette er det enkelte unntak. Er for 
eksempel ikke boligen egnet som 
helårsbolig, fordi den mangler vann, 
wc, vintervei etc., kan den likevel 
anses som en fritidseiendom.

Leieinntekter av fritidsbolig
Leier du ut en fritidsbolig, som du 
også selv benytter, er 10 000 kroner av 
leieinntekten skattefritt, mens 85 % av 
det overskytende skattlegges som kapi-
talinntekt med 22 %. Du får da ikke 
fradrag for andre kostnader du har i 
forbindelse med utleieforholdet. Det 
stilles ikke strenge krav til egen bruk, 
men den må være brukt i et visst om-
fang. Boligen i dette eksempelet blir 
her fritaksbehandlet, som er det 
samme som tidligere fritaksligning.      

Om du ikke lenger oppfyller kravene til 
egen bruk av fritidsboligen, og den leies 
ut, skattlegges den som en utleiehytte. 
Du er da skattepliktig fra første krone, 
men du får fradrag for kostnader knyt-
tet til eiendommen, gitt at dette er å 
anse som vedlikehold eller er andre 
løpende kostnader som strøm, kommu-

nale avgifter mv. Fritidsboligen blir da 
regnskapsbehandlet. Leier du ut flere 
fritidsboliger eller annen eiendom, vil 
det kunne anses som virksomhet, og 
inntekten vil da ikke lenger bare være å 
anse som kapitalinntekt med 22 %, 
men som virksomhetsinntekt med be-
regnet personinntekt og trinnskatt. 

Gevinst/tap ved salg
For skattefritt salg er det et vilkår at 
fritidsboligen er eid og brukt av eier i 
fem år av de siste åtte årene før realisa-
sjonen. For boligeiendom er vilkårene 
for skattefrihet at eieren har brukt ei-
endommen som egen bolig i minst ett 
av de to siste årene før realisasjonen.

Eier kan oppfylle kravet til brukstid 
på flere fritidsboliger samtidig
Ved denne vurderingen av om det er 
en fritidsbolig eller en boligeiendom 
du selger, er det faktisk bruk som er 
avgjørende og ikke hva boligen er 
registrert som i matrikkelen. Småbru-
ket som du ved formuesverdsettelsen 
ble skattlagt for som sekundærbolig, 
vil du ikke kunne selge skattefritt som 
en boligeiendom. Småbruket vil deri-
mot kunne selges skattefritt om din 
bruk som fritidsbolig er oppfylt. Det 
samme gjelder leiligheten i byen som 
du benytter som fritidsbolig.    

I en bindende forhåndsuttalelse (BFU 
9/11) kom Skattedirektoratet til at far 
og sønn som sammen eide en boretts-

lagsleilighet, oppfylte kravet til bruk 
som fritidsbolig. Bruken hadde en 
hyppighet knyttet til besøk i ferie og 
helligdager, som er forenlig med krite-
riet fritidsbolig. Kravet til eiertid var 
også oppfylt og leiligheten kunne sel-
ges skattefritt. 

Når boligen dels er leid ut og dels be-
nyttes for fritidsformål, skal det noe til 
for at boligeiendommen blir å anse 
som en fritidsbolig. I BFU 11/05 var et 
arvet bolighus brukt som fritidsbolig 
samtidig som en del av boligen (ca. 55 
kvm), fra oppføringen av boligen, var 
leid ut som helårsbolig. Da helårsbru-
ken samtidig var mer intens enn fri-
tidsbruken, kom Skattedirektoratet 
etter en helhetsvurdering til at eien-
dommen ikke fremsto som en fritids-
eiendom i skattelovens forstand og at 
den ikke kunne selges skattefritt.

Det skal avslutningsvis kort bemerkes 
at om fritidsboligen fritaksbehandles, 
anses eier å opptjene brukstid og salget 
vil kunne være skattefritt. Regnskaps-
behandles fritidsboligen, får ikke eier 
brukstid til denne og salget vil kunne 
være skattepliktig. Reglene om bruks-
hindring gjelder ikke for fritidsboliger, 
men det følger av Skatte-ABC at syk-
dom eller andre forhold som forhin-
drer eier fra å bruke eiendommen, ikke 
fratar den karakter av fritidsbolig. 

Hvilken formuesverdi du har endt opp med på din fritidsbolig, kan være litt tilfeldig.
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Salg av fast eiendom 
og merverdiavgift
Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader knyttet til salg av fast eiendom. Det gjelder 
både ved salg av eiendom i forbindelse med omstrukturering av virksomhet og når eiendom selges fordi av-
giftspliktig utleievirksomhet skal opphøre.

Fradrag for inngående 
merverdiavgift
En virksomhet har fradrag for inn-
gående merverdiavgift på anskaffelser 
som er til bruk i den registrerte virk-
somheten. Normalt er det lett å fastslå 
om en kostnad gjelder virksomhetenes 
avgiftspliktige salg av varer og tjenester 
eller ikke. For kostnader som er knyt-
tet til det avgiftspliktige salget, er det 
fradragsrett. 

En avgiftspliktig virksomhet vil også 
kunne ha inntekter som ikke er mer-
verdiavgiftspliktige. Typisk skal det 
ikke beregnes merverdiavgift ved salg 
av aksjer eller fast eiendom. Dette er 
omsetning som er unntatt fra merver-
diavgift. Spørsmålet er om en avgifts-
pliktig virksomhet har fradrag for inn-
gående merverdiavgift på tjenester som 
kjøpes inn for å for å få gjennomført 
slike salg, ofte betegnet som transak-
sjonskostnader.

Ulike kostnader
Utgifter til konsulenter, meglere og 
andre rådgivere for å få bistand til salg 
av aksjer eller fast eiendom vil utgjøre 
virksomhetens transaksjonskostnader. 
Aksjemeglingstjenester er unntatt fra 
merverdiavgift, men for eiendomsmeg-
ling og en rekke andre rådgivnings-
tjenester betales det merverdiavgift.

Langvarig uenighet
Det har lenge vært omstridt om det er 
fradrag for inngående merverdiavgift 
på tjenester som er kjøpt inn når det 
som skal selges er fast eiendom, aksjer 
o.l. Det har også være uenighet mel-
lom Skatteklagenemda og Finansde-
partementet om dette.

For transaksjonskostnader knyttet til 
salg av aksjer kom Høyesterett i 2015 
til at det ikke er fradragsrett. Nylig har 
Høyesterett hatt spørsmålet om trans-
aksjonskostnader ved salg av fast eien-
dom oppe til behandling. Saken gjaldt 
fem vedtak truffet av skatteklage-
nemnda. En sak gjaldt kostnader i for-
bindelse med salg av fast eiendom som 
tidligere var brukt som hovedkontor 

for en avgiftspliktig virksomhet. De 
øvrige vedtakene gjaldt salg av eien-
dom som ble solgt i forbindelse med 
opphør av utleievirksomhet. 

Konklusjon
Høyesterett kom i alle sakene til at det 
ikke var fradragsrett for merverdiavgift 
på kostnader knyttet til salgene. For 
rådgivningstjenestene knyttet til salget 
av eiendommen som var benyttet som 
hovedkontor, kom Høyesterett til at 
kostnadene ikke hadde tilstrekkelig 
nær og naturlig tilknytning til den 
avgiftspliktige virksomheten. For de 
øvrige salgene ble kostnadenes tilknyt-
ning til avgiftspliktig virksomhet hel-
ler ikke ansett å være tilstrekkelig til å 
gi fradragsrett. 

Rådgiver avgift 
Camilla Brunfelt, 
Revisorforeningen

Det har vært tvil om en avgiftspliktig virksomhet har fradrag for inngående merverdiavgift på tjenester 
som kjøpes inn for å gjennomføre salg av fast eiendom.
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Forberedelser til

årsoppgjøret for 2021
Årsoppgjøret 2021 nærmer seg, og dette krever en del forberedelser. 
I 2021 har vi fått endringer i regnskapsloven, noe som kan medføre 
behov for endringer for enkelte regnskapspliktige. I denne artikkelen 
går vi også gjennom noen av de viktigste endringene i loven, vurde-
ringsregler for sentrale balanseposter og tips til god dokumentasjon. 
Vi setter også fokus på problemstillinger som følge av pandemien og 
bærekraft.

Endringer i regnskapsloven
Det er i løpet av 2021 vedtatt flere 
endringer i regnskapsloven. 
Endringene er vedtatt for å gjennom-
føre et EU-direktiv og bærer som følge 
av dette preg av justeringer på flere 

områder uten et gjennomgående felles 
tema. Forenklinger i notekrav for små 
foretak trådte i kraft med umiddelbar 
virkning på ikrafttredelsestidspunktet 
1. juli. De øvrige endringene gjelder 
fra regnskapsår påbegynt 1. juli 2021 

eller senere. Dette vil si at for foretak 
som benytter kalenderåret som regn-
skapsår, vil øvrige endringer gjelde fra 
regnskapsåret 2022. Vi skal nå se nær-
mere på noen av de mest sentrale 
endringene i regnskapsloven.

Siviløkonom/statsautorisert revisor 
Henrik Bjørge Karlsvik og statsautorisert revisor 
Elin Petersen, begge Sticos

Det er gjort en rekke forenklinger i notekrav for regnskapspliktige som faller inn under regnskapslovens definisjon av små foretak.
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på grunnlag av foretakets årsregnskap. 
Enkeltposters vesentlighet skal vurde-
res i sammenheng med andre tilsva-
rende poster.»

Lovfestingen av vesentlighetsbegrepet 
vil nok ikke medføre store endringer i 
praksis, men tydeliggjør et prinsipp 
som har vært innarbeidet i god norsk 
regnskapsskikk i lang tid. 

Styreansvarsforsikring
Fra regnskapsåret 2021 skal det gis 
opplysninger i årsberetningen om det 
er tegnet forsikring for styrets med-
lemmer og daglig leder for deres mu-
lige ansvar overfor foretaket og tredje-
personer, og i tilfelle om 
forsikringsdekningen. 

Bærekraft – konsekvenser 
for regnskapet
Bærekraft er et vesentlig område for 
enhver virksomhet og bankene vil ut-
fordre sine kunder på bærekraft frem-
over. Samtidig vil mange flere virksom-
heter stille krav rundt bærekraft til sine 
leverandører, og myndighetene øker 

avgiftene for CO2-utslipp slik at inntje-
ningen for en del virksomheter går ned. 
Virksomheter som viser at de har klare 
planer og gjennomfører omstilling, vil 
dermed bli belønnet.

Klimarisiko består av både fysisk ri-
siko og overgangsrisiko. I forbindelse 
med årsregnskapet må det tas stilling 
til om regnskapet er påvirket av dette. 
Fysisk risiko vil være hvis noen av ver-
diene er ødelagt som følge av klima-
endringer. Overgangsrisiko er knyttet 
til omstilling. Det er en risiko ethvert 
firma må jobbe med for å sikre sin for-
retningsmodell fremover.

Overgangsrisiko kan få konsekvenser 
for regnskapet. Den kan påvirke fi-
nansiell stilling, inntjening eller frem-
tidig kontantstrøm. Eksempler på 
regnskapsestimat som kan bli påvirket 
er:
• Nedskrivning av driftsmidler eller 

immaterielle eiendeler
• Virkelig verdi av finansielle eiendeler 

som investeringer og fordringer
• Virkelig verdi av gjeld
• Avsetning for forpliktelser

Forenklinger i notekrav for små 
selskaper
Regnskapspliktige som faller inn 
under regnskapslovens definisjon av 
små foretak, blir mest berørt av 
endringene. Her er det gjort en rekke 
forenklinger i notekrav, og i forbin-
delse med årsoppgjøret vil det være 
nødvendig å sette seg inn i endringene 
og tilpasse sine notemaler. 

Rekkefølgen av noteopplysninger
Det stilles fra regnskapsåret 2022 
krav til rekkefølgen av noteopplys-
ninger. Noteopplysninger for poster i 
balanse og resultatregnskap skal nå 
ha samme rekkefølge som postene i 
oppstillingen for balanse og resul-
tatregnskap. Vi mener at det er resul-
tatet som legger føringene for hvilke 
noter som kommer først, deretter 
kommer balansen. Enkelte noter 
inneholder informasjon som er rele-
vant for både resultatposter og balan-
seposter. Et eksempel på dette er 
driftsmiddel-noten, som er aktuell 
for regnskapslinjene avskrivninger og 
driftsmidler. Noten tilordnes her et 
nummer ut fra rekkefølgen i resulta-
tet.

Maksimal avskrivningstid for goodwill 
og FoU
Lovfestingen av maksimal avskriv-
ningstid for goodwill og FoU, er en av 
de største endringene (fra regnskaps-
året 2022). I tilfeller hvor den økono-
miske levetiden ikke kan anslås pålite-
lig, skal slike poster avskrives over 
maksimalt ti år. En overgangsregel gjør 
at slike poster ikke kan ha en lengre 
avskrivningstid enn ti år på ikrafttre-
delsestidspunktet 1. juli 2021.

Vesentlighet
Vesentlighet har vært et kjent begrep i 
god norsk regnskapsskikk gjennom 
flere år, men begrepet har aldri vært 
definert i regnskapsloven. I den siste 
endringen til regnskapsloven er begre-
pet nå endelig definert i §1-10. Para-
grafen sier følgende om begrepet ve-
sentlighet:

«En opplysning er vesentlig dersom 
utelatelsen eller feil i slike opplysnin-
ger med rimelighet kan forventes å 
påvirke beslutninger som brukere tar I forbindelse med årsregnskapet må det tas stilling til om regnskapet er påvirket av klimarisiko.
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Eksempler på forhold som kan på-
virke verdier i regnskapet:
• Krav til utskifting av teknologi eller 

transportmidler kan kreve nedskriv-
ning av dagens eiendeler.

• Driftsmidlers levetid kan være kor-
tere enn tidligere antatt og kreve 
endring i avskrivningsplan.

• Immaterielle eiendeler som ikke gir 
den samme forventningen om frem-
tidig inntekt som tidligere antatt, vil 
resultere i nedskrivningsbehov.

• Redusert verdi og behov for nedskriv-
ning av investering i aksjer eller lån til 
selskap der det forventes lavere inntje-
ning og som må foreta nedskrivnin-
ger som følge av klimarisiko.

• Myndighetenes bøter og gebyrer som 
følge av utslipp kan øke forpliktel-
sene.

Noteopplysninger eller informa-
sjon i årsberetningen 
Som følge av den generelle informa-
sjonsplikten må styret vurdere om det 
kan være ikke-finansiell informasjon 
som må omtales fordi den vil være av 
vesentlig betydning for de som leser 
regnskapet. Foretak som ikke er små, 
skal i sin årsberetning opplyse om for-
hold ved virksomheten som kan med-
føre en ikke ubetydelig påvirkning av 
det ytre miljø. Store foretak skal i tillegg 
utarbeide en redegjørelse om sam-
funnsansvar som vil kreve ytterligere 
redegjørelse av klimarisikoen. EU job-
ber med standardsetting på dette områ-
det og det vil komme en standard som 
vil være frivillig for selskap som ikke er 
store. Alle bør uansett se verdien i om-
tale på dette området da det er et om-
råde som har stort fokus fremover.

Krav til årsregnskapets 
innhold og forutsetninger

Generell opplysningsplikt og krav 
til rettvisende bilde
Et årsregnskap skal som minimum 
inneholde resultat, balanse og note-
opplysninger. Regnskapspliktige som 
ikke er små foretak, plikter i tillegg å 
utarbeide kontantstrømoppstilling og 
årsberetning. Årsregnskapet skal gi et 
rettvisende bilde og inneholde de opp-
lysningene som er nødvendige for å 
bedømme den regnskapspliktiges stil-

egenkapital. Det er styrets ansvar å 
sørge for at selskapet til enhver tid har 
en forsvarlig egenkapital og likviditet. 
Dersom likviditeten eller egenkapita-
len er lavere enn forsvarlig, har styret 
handleplikt etter aksje- og allmennak-
sjeloven. Har handleplikten inntrådt, 
skal regnskapspliktige som utarbeider 
årsberetning opplyse om dette og skal 
samtidig redegjøre for tiltak som er 
besluttet eller iverksatt for å sikre sel-
skapets fremtidige drift. Kravet om 
forsvarlig egenkapital og likviditet 
henger tett opp mot vurderingen av 
fortsatt drift, og små foretak anbefales 
å omtale dette i note.

Konsekvenser av pandemien
Mange merker følgene av pandemien 
og det må også i år vurderes om det 
skal gis ytterligere informasjon om 
usikkerheter og konsekvenser som 
følge av den. Mange foretak har tidli-
gere valgt å redegjøre for konsekven-
sene i en samlenote, men informa-
sjonen kan også gis i notene til de 
ulike regnskapspostene, med kryss-
referanse fra samlenoten. 

Mange foretak har gjennom pande-
mien mottatt tilskudd fra både det 
offentlige og private aktører. Vi ser at 
noteinformasjon knyttet til tilskudd 
er noe som ofte blir glemt i årsregn-
skapene. Er slik informasjon vesentlig 
for brukerne av regnskapet, skal 
denne informasjonen gis i noter. NRS 
4 Offentlige tilskudd anbefaler at det 

ling og resultat. Det vil derfor alltid 
være behov for å ta et skritt tilbake for 
å vurdere om årsregnskapet gir nok 
informasjon til at brukerne av regn-
skapet skal kunne fatte sine økono-
miske beslutninger. 

Fortsatt drift
Et årsregnskap skal i henhold til regn-
skapsloven utarbeides under forutset-
ning om fortsatt drift så lenge det 
ikke er sannsynlig at selskapet vil bli 
avviklet. Ved vurderingen av fortsatt 
drift skal ledelsen som minimum ope-
rere med en tidshorisont frem til neste 
balansedag. En vurdering av fortsatt 
drift kan gi tre mulige utfall; utvil-
somt fortsatt drift, usikkerhet knyttet 
til fortsatt drift og sannsynlig avvik-
ling. Ved utvilsomt fortsatt drift skal 
det gis en positiv bekreftelse i årsbe-
retningen (gjelder ikke små foretak). 
Dersom det foreligger usikkerhet 
knyttet til fortsatt drift, skal det rede-
gjøres for usikkerheten i note og/eller 
årsberetning. I det siste tilfellet, hvor 
det er sannsynlig at virksomheten vil 
bli avviklet, skal det utarbeides et 
avviklingsregnskap. Det vil si at eien-
deler og forpliktelser skal vurderes til 
virkelig verdi.

Forsvarlig egenkapital og 
likviditet 
Vi nærmer oss nå slutten på pande-
mien, men mange merker nå etter-
virkningene av denne. Et eksempel på 
dette kan være svekket likviditet og 

Det må også i år vurderes om det skal gis ytterligere informasjon om usikkerheter og konsekvenser 
som følge av pandemien.
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gis noteopplysninger om regnskaps-
messig behandling av tilskudd, her-
under brutto- eller nettoføring og til-
bakebetalingsforpliktelser.

Årsoppgjørsprosessen – forberedelser 
og gjennomføring
God planlegging er en viktig del av 
årsoppgjørsprosessen. For å få et effek-
tivt årsoppgjør må du planlegge og 
kommunisere med involverte parter i 
god tid. Gode planleggingslister (PBE-
lister) kan være et godt hjelpemiddel 
for å sørge for tydelig oversikt over 
oppgaver og frister i forbindelse med 
årsoppgjøret. Har man gode rutiner 
gjennom året og er a jour med regn-
skapet, vil årsoppgjøret ikke bli like 
krevende.

Dokumentasjon av balansen
Bokføringsregelverket krever at alle 
balanseposter som ikke er ubetydelige, 
skal avstemmes og dokumenteres i for-
bindelse med årsoppgjøret. For å over-
holde kravene i bokføringsregelverket 
vil det derfor være nødvendig å av-
stemme de aller fleste postene i balan-
sen.

Formålet med å dokumentere og av-
stemme postene i balansen er å vise, 
samt kontrollere at de er fullstendige, 
nøyaktige, gyldige og riktig verdsatt. 
Dokumentasjonen skal være så god at 
en annen part skal kunne se hvilke 
vurderinger og konklusjoner som er 
tatt.

Forståelsen av hva som skal dokumen-
teres og hvordan det skal gjøres, bør 
derfor kommuniseres på en god måte. 
Dokumentmaler og avstemmings-
skjema kan være til god hjelp. Norsk 
Regnskapsstiftelse har gitt ut en egen 
bokføringsstandard (NBS 5) som om-
handler dokumentasjon av balansen. 
Standarden gir god veiledning til hvor-
dan balansen skal dokumenteres og gir 
også eksempler på hva ulike poster i 
balansen kan avstemmes mot.

Automatiske løsninger i ERP-system og 
årsoppgjørsprogram kan benyttes for å 
ivareta kravene til avstemming og do-
kumentasjon, men det vil allikevel alltid 
være behov for å ha et kritisk blikk og 
foreta skjønnsmessige vurderinger og 

dokumentere dem på en god måte. 
Dette gjelder spesielt for dokumenta-
sjon av postenes verdsettelse. Avstem-
minger og dokumentasjon av balanse-
postene er en del av regnskapsmaterialet 
og skal oppbevares i minst fem år. 

Vurderingsregler for utvalgte 
balanseposter
Bokføringsregelverket setter noen krav 
til hva som må dokumenteres, samt 
anbefalinger til hva som er best doku-
mentasjon. Hvert enkelt foretak må 
imidlertid lage sine egne rutiner og 
tilpasse dokumentasjonskrav til sine 
maler og etter sitt system. Vi skal nå se 
nærmere på vurderingsregler og krav 
til dokumentasjon for utvalgte balan-
seposter.

Immaterielle eiendeler
I balansen presenteres immaterielle 
eiendeler i fire grupper:
• Utvikling (tidligere «Forskning og 

Utvikling»)
• Konsesjoner, patenter, lisenser, vare-

merker og lignende rettigheter
• Utsatt skattefordel
• Goodwill

Immaterielle eiendeler er verdier som 
er ikke-pengeposter uten fysisk sub-
stans, men som er identifiserbare og 
kontrolleres av foretaket. Kontroll av 
foretaket kan eksempelvis sikres gjen-
nom juridisk beskyttelse, patentrettig-
heter, kopieringsbeskyttelse eller hem-
melighold.

Immaterielle eiendeler balanseføres når 
det er sannsynlig at de tilfører selska-
pet fremtidige økonomiske fordeler, 
forutsatt at anskaffelseskost kan måles 
pålitelig. Anskaffelseskost ved kjøp av 
immaterielle eiendeler, er kjøpspris 
med tillegg av eventuelle kjøpsutgifter. 
Ved kjøp vil kravet om identifiserbar-
het normalt være oppfylt. Ved egenut-
vikling av immaterielle eiendeler kre-
ves det en mer grundig vurdering av 
hvorvidt eiendelen som tilvirkes er 
identifiserbar. Dette gjelder også ved 
kjøp av virksomhet. Et viktig vurde-
ringsmoment her er hvorvidt eiendelen 
kan spesifiseres og skilles ut. For ut-
vikling betyr identifiserbar at eiende-
len må kunne skilles fra goodwill.

Egenutvikling av immaterielle eiendeler
Egenutviklede immaterielle eiendeler 
skal i utgangspunktet balanseføres når 
de er identifiserbare og kontrolleres av 
foretaket slik at de representerer øko-
nomiske fordeler som forventes å til-
flyte foretaket. Her er det imidlertid 
viktig å skille mellom forskning og 
utvikling. I forskningsfasen vet man 
ofte ikke om arbeidet som legges ned 
vil resultere i et fremtidig produkt. Det 
vil i mange tilfeller være så stor usik-
kerhet knyttet til om arbeidet vil 
kunne generere fremtidige økonomiske 
fordeler, at definisjonen av en immate-
riell eiendel ikke er oppfylt.

De norske regnskapsstandardene har i 
mange år operert med et tydelig skille 
mellom forskning og utvikling. I de 
siste endringene til regnskapsloven er 
også dette skillet tydelig etablert ved at 
balanseposten «forskning og utvik-
ling» nå skal kalles for «utvikling». 
Loven presiserer nå også at utgifter til 
egen forskning skal kostnadsføres.

Utgifter til egen utvikling kan kost-
nadsføres. Dette vil være et prinsipp-
valg. Hvis små foretak velger å balan-
seføre utgifter til utvikling, kan de 
velge kun å balanseføre variable kost-
nader, mens faste kostnader resultatfø-
res. Ved balanseføring vil det ofte 
kunne være vanskelig å ta stilling til 
hvilke kostnader som skal balansefø-
res, og hvilke som skal kostnadsføres. 

I note skal foretak som ikke er små, 
opplyse om samlede utgifter medgått til 
forskning og utvikling i regnskapsåret 
Det skal opplyses om forventet samlet 
inntjening av pågående forskning og 
utvikling samsvarer med medgåtte 
samlede utgifter. Arten av forskning og 
utvikling som drives, skal angis.

Utsatt skattefordel
Som følge av sammenstillingsprinsip-
pet må det gjøres en riktig periodise-
ring av skattekostnaden. Dette er regu-
lert i NRS (F) Resultatskatt. 
Regnskapsloven og skatteloven har 
forskjellig regelverk på mange områder 
og det vil derfor oppstå forskjeller mel-
lom regnskapsmessig og skattemessig 
resultat og balanse. Forskjeller som vil 
utlignes over tid kalles midlertidige 
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forskjeller. Et eksempel på en slik for-
skjell er verdien av driftsmidler. I regn-
skapet skal driftsmidler avskrives etter 
en fornuftig avskrivningsplan, men 
ifølge skattereglene skal driftsmidler 
saldoavskrives med bestemte satser. 
Det gjør at det oppstår en midlertidig 
forskjell. Permanente forskjeller er for-
skjeller som ikke vil utlignes over tid. 
Et eksempel på dette er kostnader 
knyttet til representasjon. Dette vil 
være en kostnad i regnskapet, men 
skattemessig vil normalt slike kostna-
der ikke være fradragsberettiget. 

Netto skatteøkende midlertidige for-
skjeller gir en utsatt skatt, mens netto 
skattereduserende midlertidige for-
skjeller gir en utsatt skattefordel. En 
utsatt skattefordel er en immateriell 
eiendel og følger regnskapslovens gene-
relle vurderingsregler for anleggsmid-
ler. Det vil si at utsatt skattefordel skal 
balanseføres dersom kriteriene for ba-
lanseføring er oppfylt. Dette innebærer 
en forutsetning om at det forventes 
skattepliktig inntekt gjennom fremti-
dig inntjening eller realistisk skattetil-

Varige driftsmidler er fysiske eiendeler bestemt 
til varig eie eller bruk i virksomheten. 

pasning som gjør at foretaket vil 
kunne nyttegjøre seg av fordelen. Ved 
vurderingen av fremtidig inntjening er 
det viktig at foretaket vurderer skatte-
messige størrelser og ikke regnskaps-
messige. 

Eksempelvis kan et foretak som eier 
aksjer i andre selskaper forvente store 
fremtidige resultater som følge av 
planlagt realisasjon av selskapets inves-
teringer. Da aksjene vil være omfattet 
av fritaksmetoden, vil fremtidig reali-
sasjon av disse aksjene ikke gi fore-
taket skattepliktig inntekt og bidrar 
derfor ikke til en reduksjon av skatte-
fordelen. 

Konsernbidrag vil være en annen mu-
lighet for å nyttegjøre seg av fordelen. 
Det gjøres en realistisk vurdering av om 
foretaket har en mulighet til å inngå i 
skattekonsern og at selskap i konsernet 
vil kunne nyttegjøre seg av fordelen. 
Dersom foretaket ikke inngår i skatte-
konsern på balansedagen, skal det 
tungtveiende grunner til for å benytte 
denne argumentasjonen. En plan om et 

fremtidig oppkjøp av et selskap vil ikke 
være godt nok, selskapet må i tillegg ha 
finansiell ryggrad til å foreta oppkjøpet. 
Planen om oppkjøp må også være ved-
tatt. Et eksempel på dette kan være en 
opsjon på kjøp av aksjer i et annet sel-
skap som vil bringe foretaket inn i skat-
tekonsern og hvor styret har vedtatt å 
benytte denne opsjonen. 

Det er viktig at vurderingen av utsatt 
skattefordel dokumenteres. Små fore-
tak kan velge å ikke balanseføre utsatt 
skattefordel selv om kriteriene for ba-
lanseføring er til stede. 

Goodwill
Goodwill er differansen mellom an-
skaffelseskost ved kjøp av virksomhet 
og virkelig verdi av identifiserbare ei-
endeler og gjeld i virksomheten. De 
generelle vurderingsreglene for an-
leggsmidler gjelder også for goodwill, 
og posten skal derfor avskrives etter en 
fornuftig avskrivningsplan.

Dersom avskrivningstiden skjer over 
mer enn fem år, skal det begrunnes i 
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tid. Dette vil være den perioden det er 
bedriftsøkonomisk lønnsomt å be-
holde eiendelen. I tillegg må foretaket 
bestemme avskrivningsmetode. Ek-
sempler på avskrivningsmetoder som 
er tillatt etter norsk regnskapspraksis 
er lineær-, degressiv, progressiv og ak-
tivitet- eller bruksorient avskrivning. 
Mest brukt i praksis er lineære av-
skrivninger, som innebærer at kostpri-
sen fordeles med like store beløp over 
anleggsmidlets levetid. 

Avskrivningsperioden starter som ut-
gangspunkt når eiendelen tas i bruk. 
Dette forutsetter imidlertid at det er 
bruken av eiendelen som medfører 
verditap. Regnskapsmessig er det van-
lig praksis å avskrive i det antall må-
neder man har eid eiendelen i anskaf-
felsesåret. Tilsvarende vil også gjelde 
for det året eiendelen selges eller skro-
tes. Skattemessig vil det foretas av-
skrivning for hele anskaffelsesåret. I 
realisasjonsåret kan salgssum nedskri-
ves på saldo, slik at skattlegging av 
gevinsten utsettes. 

Det kan skje endringer i forutsetnin-
gene som gjør at man må endre av-
skrivningene. Eksempler på dette kan 
være endret antatt økonomisk levetid 
og restbeløp. Endringer i avskriv-
ningsplanen vil være et estimatavvik 
som skal resultatføres. Her kan man 
velge mellom reverseringsmetoden 
(resultatføre estimatendringen i perio-
den som estimatet endres) og knekk-
punktmetoden (estimatendringen 
fordeles over gjenværende brukstid).

Dekomponering
Da ulike bestanddeler på en eiendel 
kan ha ulik levetid, blir dekompone-
ring viktig for å få en riktig avskriv-
ning. Dekomponering innebærer kort 
sagt at en eiendel deles opp i sine en-
kelte bestanddeler, slik at hver enkelt 
del balanseføres og avskrives hver for 
seg. Bygninger, skip og store produk-
sjonsmaskiner er eksempler på drifts-
midler som består av enkeltdeler med 
ulik levetid. Det kan for slike eiende-
ler være nødvendig å dekomponere for 
å gi et mer riktig regnskap. Skatte-
messig skal man skille ut tekniske 
installasjoner på egen saldo.

note til regnskapet. I note skal også 
verdien av goodwill spesifiseres for 
hvert virksomhetskjøp. Det må ved 
hver balansedag foretas en vurdering 
knyttet til verdsettelsen av posten. 
Vurderingen skal foretas i samsvar 
med NRS (F) Nedskrivning av an-
leggsmidler.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er fysiske eiende-
ler bestemt til varig eie eller bruk i 
virksomheten. Slike eiendeler skal 
som hovedregel balanseføres til an-
skaffelseskost på anskaffelsestids-
punktet. Ubetydelige driftsmidler 
kan kostnadsføres direkte. Regn-
skapsloven gir ingen eksakte grenser 
for når en anskaffelse regnes som ube-
tydelig. I praksis legges ofte de skatte-
messige reglene til grunn også regn-
skapsmessig. Det vil si at driftsmidler 
skal balanseføres dersom de har en 
anskaffelseskost på over 15 000 kr og 
en brukstid på over tre år. 

Anskaffelseskost
Anskaffelseskost ved kjøp er kjøpspris 
med tillegg av kjøpsutgifter. Kjøpsut-
gifter vil typisk være frakt, kostnader 
til montering og tilpasning, offentlige 
avgifter og eventuelt inngående mer-
verdiavgift som ikke er fradragsberet-
tiget. Ved egen tilvirkning vil anskaf-
felseskost omfatte både variable og 
faste tilvirkningskostnader. 

Det må imidlertid trekkes en grense 
mot utgifter som generelle administ-
rasjonsutgifter og eventuelle utgifter 
til opplæring av ansatte i bruken av 
driftsmidlet. Slike utgifter skal ikke 
balanseføres, men kostnadsføres. I 
den siste endringen til regnskapsloven 
er det nå inntatt en presisering av at 
distribusjonsutgifter ikke inngår i 
anskaffelseskost ved tilvirkning.

Normalt vil skattemessig anskaffelse-
skost tilsvare regnskapsmessig anskaf-
felseskost, da de skattemessige hoved-
reglene er like. 

Avskrivninger
Anleggsmidler skal avskrives etter en 
fornuftig avskrivningsplan. Dette 
innebærer at det må gjøres et anslag 
på anleggsmidlets økonomiske leve-

Eiendom
Ved kjøp av eiendom må tomtever-
dien skilles ut og føres for seg. Tomter 
skal ikke avskrives verken regnskaps-
messig eller skattemessig, da de ikke 
blir utsatt for verdiforringelse som 
følge av slit eller elde. Det kan imid-
lertid bli aktuelt å foreta nedskrivning 
av tomteverdien dersom det skjer en 
vesentlig verdiforringelse. Alle byg-
ninger har en begrenset økonomisk 
levetid og skal derfor avskrives etter 
en fornuftig avskrivningsplan. Det vil 
si at det ikke er anledning til å unnta 
avskrivning selv om markedsverdien 
av en bygning er høyere enn bokført 
verdi. Dette vil være i strid med de 
grunnleggende prinsippene i regn-
skapsloven. Eneste unntak fra dette 
vil være i tilfeller hvor bygninger er 
planlagt solgt.

Skillet mellom vedlikehold og 
påkostning
Det må skilles mellom vedlikehold og 
påkostning da utgifter knyttet til ved-
likehold av et anleggsmiddel skal 
kostnadsføres, mens utgifter som reg-
nes som påkostning av eiendelen skal 
balanseføres. Regnskapsmessig vil 
anskaffelsen regnes som vedlikehold 
dersom den øker anleggsmidlets inn-
tjeningsevne. Økning av driftsmidlets 
levetid eller produksjonskapasitet, 
vesentlige forbedringer i ferdigpro-
duktets verdi eller reduserte produk-
sjonskostnader er å oppfatte som øk-
ning i anleggsmidlets fremtidige 
inntjeningsevne. 

Skattemessig må man vurdere om 
anskaffelsen bringer eiendelen tilbake 
til den stand som den tidligere har 
vært i, enten ny eller på et senere tids-
punkt. Ved vurderingen må man ta 
hensyn til utviklingen siden anleggs-
midlet var nytt. Forskjellen mellom 
de regnskapsmessige og skattemessige 
reglene kan medføre at det i noen til-
feller vil oppstå forskjeller mellom 
regnskapsmessig- og skattemessig be-
handling. Praksis i Norge har imid-
lertid i stor grad vært påvirket av de 
skattemessige reglene på området. 
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Som nevnt over, bør en benytte seg av 
dekomponering hvis dette gir et mer 
rettvisende regnskap. Ved bruk av de-
komponering kan det tradisjonelle 
skillet mellom påkostning og vedlike-
hold håndteres med mindre grad av 
skjønn. I tilfeller hvor man foretar en 
investering i et eksisterende driftsmid-
del, vil en da kunne kostnadsføre gjen-
stående bokført verdi av komponen-
ten, og balanseføre den nye 
anskaffelsen. 

Fordelingen mellom påkostning og 
vedlikehold må også dokumenteres på 
en god måte. I større prosjekter vil det 
ofte være behov for involvering av tek-
nisk personell for å få en god vurde-
ring og dokumentasjon på hva som er 
utført, og det bør foreligge et sammen-
drag som viser fordelingen og begrun-
nelsen for den. 

Anleggsregister
Alle driftsmidler bør registreres i et 
anleggsregister som avstemmes lø-
pende mot regnskapet. Antatt levetid, 
utrangeringsverdi, anskaffelseskost, 
årlig/månedlig avskrivning, akkumu-
lerte avskrivninger og balanseført verdi 
bør fremgå av anleggsregisteret. 

Leasing
Ved leasing skilles det mellom opera-
sjonell leasing og finansiell leasing. 
NRS 14 Leieavtaler gir veiledning til å 
avgjøre om en leieavtale er finansiell er 
operasjonell. Ved operasjonelle leieav-
taler kostnadsføres leiebetalingene lø-

pende gjennom leieperioden. Dersom 
det betales forskuddsleie, vil det være 
behov for periodisering og forskudds-
leien balanseføres og kostnadsføres 
løpende over leieperioden. 

Ved en finansiell leieavtale skal leie-
objektet balanseføres og avskrives. 
Motposten til den balanseførte eiende-
len blir da gjeld. Ved førstegangs inn-
regning balanseføres leieavtalen til 
verdien av vederlaget. Verdien av 
vederlaget vil være nåverdien av leie-
betalingene. Dersom leieavtalen inne-
holder variabel leie, skal disse variable 
betalingene ikke medtas i nåverdibe-
regningen, men kostnadsføres i den 
perioden betingelsen for den variable 
leien inntreffer. Ved beregning av nå-
verdi skal den implisitte renten i låne-
avtalen eller selskapets alternative 
lånerente legges til grunn. Ofte spesifi-
seres ikke renten i låneavtalen, og 
denne kan være vanskelig å anslå. I 
praksis benyttes ofte selskapets alter-
native lånerente. Dersom det ikke be-
tales forskuddsleie, vil balanseført 
verdi av leasingobjektet og leasinggjel-
den være lik på anskaffelsestidspunk-
tet.

Små foretak kan unnlate å balanseføre 
leieavtaler. Det vil si at de kan be-
handle alle leieavtaler som om de var 
operasjonelle leieavtaler. 

Presentasjon og noteopplysninger
For foretak som ikke er små, skal det 
for hver post med anleggsmidler opp-

lyses om balanseførte leieavtaler. I 
tilfeller hvor balanseført verdi av slike 
anleggsmidler er vesentlige i forhold 
til de øvrige, skal den balanseførte 
verdien splittes mellom balanseført 
verdi av de anleggsmidlene foretaket 
formelt eier, og de som foretaket for-
melt leier. Det skal i tillegg opplyses 
om årlig leie ved operasjonell leasing, 
med tilsvarende spesifikasjon som i 
oppstillingsplanen for balansen. 

Finansielle anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler er langsiktige 
investeringer. Typiske investeringer 
under denne kategorien er investering i 
datterselskap, tilknyttet selskap og fel-
leskontrollert virksomhet. Slike inves-
teringer skal i utgangspunktet verdset-
tes til anskaffelseskost og nedskrives 
dersom det foreligger verdifall som 
forventes å ikke være forbigående. 

Investeringer i datterselskap, tilknyt-
tet virksomhet og felleskontrollert 
virksomhet kan også vurderes etter 
egenkapitalmetoden. Ved førstegangs 
innregning bokføres investeringen til 
anskaffelseskost, og investeringen 
vurderes løpende til investors andel av 
egenkapitalen. Dette medfører at in-
vestors andel av resultatet, fratrukket 
utdelinger, skal resultatføres løpende. 
Metoden omtales ofte som enlinjes-
konsolidering og det vil i likhet med 
utarbeidelsen av et konsernregnskap 
være behov for at anskaffelseskost til-
ordnes selskapets identifiserbare eien-
deler og gjeld, samt goodwill. Av-
skrivninger av merverdier og goodwill 
vil redusere investors andel av resulta-
tet. Merverdier må vurderes opp mot 
nedskrivningsbehov. 

Utbytte
Utbytter skal i utgangspunktet inn-
tektsføres i det året utbyttet er beslut-
tet. I enkelte tilfeller kan inntekts -
føringen foretas i avsetningsåret, altså 
før utbyttet formelt sett er besluttet. 
Dette vil normalt være tilfelle for ut-
bytte fra datterselskap, da det normalt 
ikke foreligger usikkerhet av betyd-
ning med hensyn til endelig vedtak 
om utbytte. Inntektsføring i avset-
ningsåret kan også være aktuelt for 
utbytte fra tilknyttet selskap og felles-
kontrollert virksomhet. Dette forut-

Vedlikehold eller påkostning på fysisk formuesgjenstand

Fysisk
formuesgjenstand

Bedre standard Samme standard

Vedlikehold

Ikke vedlikeholdsbehov Vedlikeholdsbehov Ingen funksjonell 
endring Funksjonell endring

Utover spart 
vedlikehold

Påkostning

Spart vedlikehold

Påkostning
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setter imidlertid at det er betydelig 
sannsynlighetsovervekt for en slik ut-
deling. Betydelig sannsynlighetsover-
vekt er definert å være i sannsynlig-
hetsintervallet 70 % til 90 %.

Noteopplysninger
Regnskapslovens krav til noteopplys-
ninger for små foretak er begrenset, og 
det er i de siste endringene til regn-
skapsloven foretatt enda flere forenk-
linger. Det er imidlertid viktig å være 
klar over at årsregnskapet skal gi et 
rettvisende bilde. Små foretak vil der-
for i enkelte tilfeller måtte gi opplys-
ninger ut over minimumskravene i 
regnskapsloven §7-35 til §7-46. NRS 
8 anbefaler små foretak å følge samme 
krav til noteopplysninger som lovens 
krav for øvrige foretak. Foretak som 
ikke er små, skal for investeringer i 
datterselskap, tilknyttet selskap og 
felleskontrollert virksomhet opplyse 
om foretaksnavn, forretningskontor, 
eierandel og stemmeandel. I tillegg 
skal det opplyses om egenkapitalen og 
resultatet ifølge siste årsregnskap. 
Dette gjelder likevel ikke for investe-
ringer i selskap som er konsolidert eller 
regnskapsført etter egenkapitalmeto-
den. 

Dokumentasjon og verdsettelse
For hver balansedag må det utarbeides 
en dokumentert vurdering av investe-
ringenes bokførte verdi. NRS (F) Ned-
skrivning av anleggsmidler viser til ek-
sterne og interne indikatorer som 
foretaket som minimum må vurdere. 
Dersom det foreligger indikatorer på 
verdifall, skal det gjøres en beregning 
av investeringens virkelige verdi.

For å kunne gjøre denne vurderingen 
anbefales det å innhente årsregnska-
pene for de selskapene som man har 
eierandeler i. Aksjer som er registrert i 
verdipapirregisteret, skal dokumente-
res med VPS-oppgave.

Det finnes mange forskjellige verdset-
telsesmetoder som kan benyttes ved 
verdsettelse av investeringer. En god 
start vil ofte være å sammenligne in-
vesteringens bokførte verdi mot andel 
av bokført egenkapital i det investerte 
foretaket. Det er imidlertid viktig å 
være klar over at denne metoden må 
benyttes med forsiktighet. Da regn-
skapsreglene legger bestemte føringer 
for innregning av både eiendeler og 
gjeld, kan den reelle egenkapitalen 
være lavere enn bokført egenkapital.

Varelager
For mange virksomheter vil varelageret være en vesentlig post i regnskapet. 
Gode rutiner rundt varetellinger og prising er derfor viktig for å få et riktig regn-
skap.

Varetelling
Varelageret skal som hovedregel telles ved årsslutt. Selskaper som fører et betryg-
gende lagerregnskap, kan foreta telling i løpet av året, forutsatt at tilgang og av-
gang frem til regnskapsårets slutt kan dokumenteres på en tilfredsstillende måte. 

Varetellingen må dokumenteres med enten manuell- eller elektronisk telleliste. 
Disse skal inneholde en spesifisert oppstilling over varens art, kvantum (med 
angivelse av måleenhet), verdi pr. enhet, samt en summeringskolonne for de spe-
sifiserte verdiene. Beregningsmåten for de spesifiserte verdiene skal fremgå av 
dokumentasjonen.

Dokumentasjonen skal være ordentlig 
og oversiktlig. Dersom det benyttes 
tellelister på papir, skal de være num-
merert før telling. Alle tellelister skal 

dateres og det skal fremgå hvem som 
har foretatt opptellingen. 

Varene kan også telles med utgangs-
punkt i salgspris, noe som er vanlig 

ved skanning av varer ved telling i 
butikker. Det krever imidlertid god 
dokumentasjon på hvordan man reg-
ner seg tilbake til kostpris. Det må 
finnes gode statistikker på bruttofor-
tjeneste pr. varegruppe.

Prisregister
Varelageret skal verdsettes til det 
laveste av anskaffelseskost og virkelig 
verdi. Ved tilordning av anskaffelses-
kost er hovedregelen spesifikk til-
ordning, men FIFO- og gjennom-
snittsmetoden er også tillatt brukt. 
Skattemessig skal anskaffelseskost 
tilordnes ved spesifikk tilordning eller 
FIFO-metoden. Det er heller ikke 
anledning til å nedskrive for ukurans, 
prisfall, etc. før varen er realisert eller 
solgt.

Ved verdsettelse av varelageret er det 
av vesentlig betydning at virksomhe-
ten har kontroll med prisregisteret i 
varelagersystemet. Priser kan bli end-
ret i løpet av året som følge av leve-
randørenes prisjusteringer eller valuta-
kursendringer. Ved årsslutt må man 
derfor gjøre en vurdering av om pri-
sen i registeret i det alt vesentlige står 
i samsvar med det prinsippet som 
foretaket har valgt for tilordning av 
anskaffelseskost (spesifikk tilordning, 
gjennomsnitt eller FIFO).  I tilfeller 
hvor foretaket har leverandørbonuser, 
er det viktig å huske på at disse vil 
påvirke varenes anskaffelseskost.

Kundefordringer
Kundefordringer er omløpsmidler 
som etter regnskapsloven skal verdset-
tes til det laveste av anskaffelseskost 
og virkelig verdi. Med mindre det 
foreligger risiko for tap, vil fordrin-
gene i praksis verdsettes til pålydende. 
Dersom foretaket har fordringer i 
utenlandsk valuta, må disse regnes 
om til balansedagens kurs.

Gode rutiner
Det er viktig å foreta løpende gjen-
nomgang av selskapets kundefordrin-
ger gjennom året. Eventuelle konsta-
terte tap bør bokføres løpende og det 
må avklares om eventuelle kreditsal-
doer er reell gjeld til kunde eller om 
det skyldes manglende inntektsføring. 
Det anbefales at det etableres rutiner 
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for løpende gjennomgang av kunderes-
kontroen. 

Vi anbefaler å følge de skattemessige 
reglene ved løpende tapsføring av kun-
defordringer. Når fordringen føres bort 
fra reskontro, må tapet skyldes mang-
lende betalingsevne hos skyldneren. I 
tillegg må det ved regnskapsrapporte-
ring gjøres en vurdering av avsetning 
for tapsrisiko på kundefordringer pr. 
denne dato. Endring i avsetning påvir-
ker resultatposten «tap på fordringer».

Tap på kundefordringer vil være 
skatte- og avgiftsmessig fradragsberet-
tiget når: 
• det er foretatt tvangsinndrivelse eller 

inkasso har vært forgjeves,
• fordringen er en kundefordring som 

ikke er innfridd seks måneder etter 
forfall, til tross for minst tre purrin-
ger med normale purringsintervaller 
og slik aktivitet fra kreditors side 
som forholdene tilsier, 

• offentlig gjeldsmegling, konkurslik-
vidasjon- eller avviklingsbehandling 
i skyldners bo gjør det klart at bo-
midlene ikke gir eller vil gi fordrin-
gen dekning, eller

• fordringen ellers ut fra en samlet 
vurdering må anses klart uerholde-
lig.  

Avsetning for tap
Ved årsslutt må det gjøres en vurdering 
av om det er nødvendig å avsette for 
tap. Vurderingen skal dokumenteres 
og skal rettes konkret mot utestående 
fordringer på balansedagen. Det skal 
ikke være noen generell avsetning. 
Husk å ta fordringer på nærstående 
med i vurderingen.

Andre fordringer
Andre fordringer kan være både kort-
siktige og langsiktige. Ved årsslutt må 
postene dokumenteres, og det må tas 
høyde for risiko for tap. 

Eksempler på dokumentasjon i forbin-
delse med vurdering av andre fordrin-
ger er:
• Låneavtale
• Sikkerhet for lånet og at det dekker 

utestående
• Bekreftelse fra motpart om at man 

er enig i mellomværende

• Innhente siste årsregnskap til mot-
parten for å vurdere betalingsevne/
soliditet

Lån til aksjonær
Både aksjeloven og skatteloven inne-
holder egne regler for lån til aksjonær 
og dens nærstående. Skattemessig er 
utgangspunktet at lån til personlig 
aksjonær skal behandles som utbytte 
for aksjonæren. Selv om aksjonærlån 
skattemessig blir behandlet som ut-
bytte, vil det etter aksjeloven og regn-
skapslovens regler fortsatt anses som 
lån.

I henhold til aksjeloven kan aksjesel-
skaper kun gi lån til aksjonærer og 
dens nærstående som ligger innenfor 
rammen av det som kan deles ut i ut-
bytte. Det er i tillegg krav om at det 
skal stilles betryggende sikkerhet for 
lånet. Om det gis lån i strid med reg-
lene, vil dette være et ulovlig lån og 
skal straks betales tilbake til selskapet. 

Reglene om at lån fra eget aksjeselskap 
til personlig aksjonær skal skattlegges 
som utbytte, gjelder som utgangspunkt 
alle typer kreditt og sikkerhetsstillelse 
som ytes direkte eller indirekte fra sel-
skap til personlig aksjonær eller dens 
nærstående. «Kreditt» omfatter ikke 

bare formelle låneopptak, men også 
mellomregningskontoer som oppstår 
gjennom året. Det er derfor viktig at 
alle typer kreditt til aksjonær og dens 
nærstående følges opp mot regelverket 
om utbyttebeskatning.

Unntak fra utbyttebeskatning
Lån fra selskap til personlig aksjonær 
skal ikke anses som utbytte i følgende 
tilfeller: 
• kreditt eller sikkerhetsstillelse fra 

finansforetak, Finansforetaksloven 
§1-3

• kreditt under 100 000 kr fra selskap 
til aksjonær dersom kreditten innfris 
innen 60 dager etter at den ble gitt

• kundefordringer som er ledd i sel-
skapets ordinære virksomhet, der-
som fordringen innfris innen 30 
dager etter at den ble gitt

• kreditt eller sikkerhetsstillelse som 
ytes fra arbeidsgiver dersom arbeids-
takeren (eller visse nærstående) på 
lånetidspunktet ikke direkte eller 
indirekte eier mer enn fem prosent 
av aksjene eller andelene eller har 
mer enn fem prosent av stemmene 
på generalforsamlingen i arbeidsgi-
verselskapet eller et annet selskap i 
samme konsern. Eierprosenten skal 
inkludere aksjer som eies av nærstå-
ende.

Gode rutiner rundt varetellinger og prising er viktig for å få et riktkg regnskap.
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Styremedlemmer omfattes ikke av 
unntaket med mindre de også har et 
ordinært ansettelsesforhold i selskapet. 

Det kreves ikke at det beregnes renter 
på lån som skattlegges som utbytte/
utdeling. Hvis det blir beregnet rente 
på slike lån, skal rentene behandles på 
vanlig måte. Dersom det ytes rentefritt 
eller rimelige lån til aksjonær i egen-
skap av aksjonær, uten at lånet blir be-
skattet som utbytte etter reglene oven-
for, skal rentefordelen behandles som 
utbytte for aksjonæren. Dette gjelder 
også når unntakene kommer til anven-
delse. Selskapet skal da uttaksbeskattes 
for fordelen.

Lån til ansatte ved kjøp av aksjer i 
selskapet
Det er ikke angitt noen særskilte regler 
for lån ved ansattes kjøp av aksjer i 
selskapet. Disse tilfellene vil omfattes 
av unntakene som er nevnt over. Det 
vil si at lånet ikke anses som utbytte 
med mindre den ansatte har eller får 
en eierandel på mer enn fem prosent.

Lån til selskaper
Reglene om utbyttebeskatning gjelder 
ikke for lån til selskaper, som for ek-
sempel AS, ASA eller ANS. I slike til-
feller vil det ikke være snakk om lån til 
personlig aksjonær og det blir altså 
ikke utbytteskatt, selv i tilfeller der 
begge selskapene er heleide av samme 
person.

Tap – ofte ikke skattemessig 
fradrag
Ett av vilkårene for å kunne kreve 
skattemessig fradrag er at tapet er lidt i 
skattyters virksomhet. Da de fleste 
selskaper ikke driver utlånsvirksomhet, 
vil dette vilkåret normalt ikke være 
oppfylt. Dette medfører derfor at det 
vanligvis ikke gis skattemessig fradrag 
for tap på andre fordringer.

Anleggskontrakter
Foretak som ikke er små, skal benytte 
løpende avregningsmetode ved regn-
skapsføring av anleggskontrakter. For 
at det skal være snakk om en anleggs-
kontrakt må det være inngått en bin-
dende avtale hvor vederlaget er avtalt. 
Ved løpende avregningsmetode resul-

tatføres inntekter og kostnader i takt 
med fremdriften på prosjektet. For å 
beregne inntekten på prosjektet må det 
gjøres en vurdering av fullføringsgrad. 
Mest brukt i praksis er at fullførings-
grad beregnes som påløpte kostnader 
delt på totalt budsjetterte kostnader på 
prosjektet. Det er også tillatt å benytte 
andre metoder for å fastsette fullfø-
ringsgraden, så lenge dette gir et riktig 
bilde av fremdriften på prosjektet. For-
delen med å bruke kostnader som ut-
gangspunkt for beregningen, er at 
denne metoden sikrer riktig periodise-
ring av kostnader. Ved bruk av andre 
metoder vil det ofte være nødvendig å 
foreta avsetninger for å sikre etterle-
velse av sammenstillingsprinsippet i 
regnskapsloven. Rutiner for kartleg-
ging og kvalitetssikring av fullførings-
grad på prosjektet blir viktig for å sikre 
et korrekt regnskap. Dersom det av-
dekkes at prosjektet vil gi tap, skal det 
gjøres en avsetning for nettokostnaden 
ved gjenværende produksjon. 

Skattemessig skal inntekter og kostna-
der ikke beskattes før prosjektet er fer-
digstilt og overlevert. Dette vil si at 
anleggskontrakter, skattemessig vurde-
res etter fullført kontraktsmetode. 
Denne metoden innebærer at prosjek-
tet behandles som varelager og vurde-
res til minimumskost, og at man ven-
ter med inntekts- og kostnadsføring til 
prosjektet er ferdigstilt. Marginen på 
ikke fullførte prosjekter vil derfor bli 
en midlertidig forskjell. Små foretak 
kan velge å benytte denne metoden. 

Egenregi vs. fremmedregi
Egenregiprosjekt er prosjekt igangsatt 
uten kontrakt, dvs. for egen regning og 
risiko. Slike prosjekter regnes ikke som 
anleggskontrakter etter NRS 2 og skal 
behandles som varelager. Når deler av 
et egenregiprosjekt selges, skal disse 
delene behandles som en anleggskon-
trakt. For foretak som ikke er små, 
betyr det at den solgte delen skal regn-
skapsføres etter løpende avregningsme-
tode. I praksis kan det være vanskelig å 
fordele kontraktskostnader på solgt og 
usolgt andel. Av den grunn er det nød-
vendig, som en praktisk tilnærming, å 
behandle egenregiprosjekter som ordi-
nære anleggskontrakter. Inntektsføring 

av kontraktsfortjenesten må beregnes 
til andelen av prosjektet som er solgt 
(fullføringsgrad multiplisert med andel 
solgt). Inntektsføring av kontraktsfor-
tjeneste skal ikke finne sted før en ve-
sentlig del av prosjektet er solgt og to-
talprosjektet er kommet så langt at det 
er mulig å vurdere realismen i kost-
nadsestimatene.

Oppføring i fremmedregi innebærer at 
entreprenøren omsetter varer og byg-
getjenester mot vederlag, dvs. oppfø-
ring av bygg for en annen part, tradi-
sjonelt betegnet som byggherre. NRS 2 
og bokføringsforskriften definerer slike 
avtaler som anleggskontrakter. 

Egenkapital
Periodens bevegelse fra inngående til 
utgående balanse må avstemmes. Un-
derlag for egenkapitaltransaksjoner 
kan for eksempel være protokoller fra 
styremøte eller generalforsamling.

Utbytte
I forbindelse med avleggelsen av års-
regnskapet kan styret legge frem for-
slag om utbytte. Denne formen for 
utbytte benevnes som ordinært utbytte 
og kan kun vedtas på ordinær general-
forsamling. Skal det vedtas utbytter på 
et annet tidspunkt enn ordinær gene-
ralforsamling, kan dette gjøres på 
ekstraordinær generalforsamling i 
form av enten tilleggsutbytte eller 
ekstraordinært utbytte. Alle de tre 
formene for utbytte krever at foreslått 
utbytte ligger innenfor selskapets ut-
bytteramme. I tillegg er det et krav om 
at selskapet skal ha en forsvarlig egen-
kapital og likviditet både før og etter 
utdelingen.

Et tilleggsutbytte besluttes med 
grunnlag i sist godkjente årsregnskap, 
mens et ekstraordinært utbytte er ak-
tuelt når selskapet ønsker å ta ut større 
utbytter enn det som tillates, basert på 
sist godkjente årsregnskap. Det skal da 
fastsettes en mellombalanse, som dan-
ner grunnlaget for beslutningen om 
ekstraordinært utbytte. Mellombalan-
sen skal sendes inn til Regnskapsregis-
teret. Utbyttet kan ikke utbetales før 
Regnskapsregisteret har kunngjort 
mellombalansen. For selskaper som 
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har valgt revisor, er det krav om at 
mellombalansen skal revideres. 

Både tilleggsutbytte og ekstraordinært 
utbytte som er vedtatt før ordinær ge-
neralforsamling, skal som hovedregel 
presenteres som kortsiktig gjeld i ba-
lansen. Unntaket er ekstraordinært 
utbytte med mellombalansedag i peri-
oden fra balansedagen for siste regn-
skapsår til tidspunkt for ordinær gene-
ralforsamling. Her skal foretak som 
ikke er små i stedet gi opplysninger i 
note. 

Dekning av udekket tap
Annen egenkapital går til dekning av 
underskudd. Overstiger underskudd 
annen egenkapital, skal overskytende 
del presenteres som udekket tap under 
egenkapital. Det kan vedtas å benytte 
annen innskutt egenkapital og/eller 
overkurs til dekning av underskuddet. 
Det kan være en fordel å vedta slik av-
regning dersom selskapet for eksempel 
søker om skattefunnmidler. Hvis ak-
sjekapital skal benyttes, må reglene om 
kapitalnedsettelse følges. Fond for vur-

deringsforskjeller kan aldri nettes mot 
udekket tap. 

Ved dekning av underskudd er 
følgende poster aktuelle (i prioritert 
rekkefølge):
• fra annen egenkapital
• fra overkurs eller annen innskutt 

egenkapital (kan velge om man vil 
benytte dette, men ingen plikt)

• til udekket tap (når posten «annen 
egenkapital» blir negativ, endres be-
tegnelsen til «udekket tap»)

Skattekostnaden 
Selv om de fleste årsoppgjørsprogram 
foretar en automatisk skatteberegning, 
er det viktig at det foretas egen kvali-
tetssikring og avstemming. Vi ser at 
det i flere saker ilegges tilleggsskatt der 
man mener å ha gjort «ubevisste feil». 
Det er en forventning om at man kva-
litetssikrer beregningene. En avstem-
ming av skattekostnaden blir derfor 
svært viktig.

Avstemmingen gjøres ved å analysere 
årsaken til at skattekostnaden ikke er 

22 % av resultat før skatt. Årsaken kan 
være: 
• Permanente forskjeller 
• Endring i utsatt skatt/skattefordel
• Feil i avsetning i �oråret (betalbar 

skatt eller utsatt skatt/utsatt skatte-
fordel) pga. Feil beregning eller end-
ring i fastsetting.

• Endring i skattesats (påvirker utsatt 
skatt/utsatt skattefordel)

Det er helt avgjørende at endringer i 
midlertidige forskjeller avstemmes.

Konsernregnskap – viktige 
påminnelser
Hovedregelen er at det skal utarbeides 
et konsernregnskap når det foreligger 
et konsernforhold på balansedagen. Et 
konsernforhold foreligger når et sel-
skap eier minst ett datterselskap på 
balansedagen, det vil si mer enn 50 % 
eierskap eller på en annen måte har 
bestemmende innflytelse. Små foretak 
kan unnlate å utarbeide konsernregn-
skap. Det er konsernet som helhet som 
skal oppfylle definisjonen av små fore-
tak, ikke morselskapet alene. Regn-

Utbytte skal i utgangspunktet inntektsføres i det året utbyttet er besluttet.
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skapsloven § 3-7 inneholder også 
andre unntak fra konsernregn-
skapsplikten.

Et konsernregnskap vil inneholde 
noen særlige balansestørrelser som 
vanligvis ikke finnes i selskapsregn-
skapene. Eksempler på slike størrelser/
poster er merverdier på eiendeler, 
goodwill, effekter av omregning til 
egenkapitalmetoden og utsatt skatt/
skattefordel på konsolideringseffekter. 
Postene i konsernregnskapet skal i 
likhet med selskapsregnskapet av-
stemmes og dokumenteres.

Da det ofte foreligger merverdier i et 
konsernregnskap som ikke finnes i 
selskapsregnskapene, er det svært 
viktig å være bevisst verdsettelsen av 
slike poster. Det kan nemlig være 
behov for ytterligere nedskrivninger i 
konsernregnskapet. Eksempelvis kan 
det være avdekket nedskrivningsin-
dikatorer for et av datterselskapenes 
driftsmidler, mens gjenvinnbart 
beløp er vurdert å være over bokført 
verdi i selskapsregnskapet, og ned-
skrivning er derfor ikke foretatt. Ved 
vurderingen av posten i konsernregn-
skapet må man ta med merverdier og 
goodwill i denne vurderingen, noe 
som kan medføre et behov for ned-
skrivning i konsernregnskapet, selv 
om verdiene i selskapsregnskapet 
ikke er nedskrevet.

Oppsummering
Vi har sett at det har blitt gjort 
endringer i regnskapsloven i løpet av 
2021. Forenklinger i notekrav får 
umiddelbar virkning fra ikrafttredel-
sestidspunktet 1. juli 2021, mens øv-
rige endringer gjelder for regnskapsår 
påstartet 1. juli 2021 eller senere.

Dokumentasjon og avstemming er 
svært viktig for å sikre at det avlegges 
et riktig regnskap. Løpende avstem-
ming og oppfølging av balanseposter 
vil kunne føre til et mer sømløst års-
oppgjør. Vi anbefaler derfor at det 
etableres gode rutiner for løpende 
gjennomgang av balanseposter.

Året 2021 har for mange vært et spe-
sielt år. Flere selskaper har som følge 
av pandemien måttet permittere an-
satte, nedskrive eiendeler og merker 
fortsatt stor usikkerhet. Klima og bæ-
rekraft har også blitt et enda viktigere 
tema for både næringsdrivende og 
privatpersoner. I forbindelse med års-

oppgjøret er det viktig å være klar 
over at årsregnskapet skal gi et rettvi-
sende bilde og nok opplysninger. Be-
hovet for informasjon har muligens 
aldri vært større. Kanskje er 2021 det 
året man skal tørre å tilføre regnska-
pet ekstra informasjonsverdi.

Hovedregelen er at det skal utarbeides et konsernregnskap når det foreligger et konsernforhold på 
balansedagen.
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Har du kontroll på SAF-T?
Alle bokføringspliktige (med noen få unntak) er pliktige til å kunne sende 
inn visse regnskapsdata på et bestemt digitalt format og i et bestemt 
oppsett (SAF-T) dersom skattemyndighetene krever det. Nå kommer ny 
mva-melding og det blir viktigere enn før å være i stand til å kunne levere 
regnskapsdata i et bestemt digitalt format.

Hva er SAF-T
SAF-T står for «Standard Audit File-Tax», og er et standar-
disert oppsett for oversendelse av regnskapsdata digitalt. 
SAF-T inneholder både en standard kontoplan og standar-
diserte mva-koder. Benytter du egne mva-koder i bokførin-
gen, må dine koder kunne mappes mot SAF-T-mva-kodene 
før innsendelse av regnskapsdata.

Sammenhengen mellom SAF-T og fremtidens 
mva-rapportering
Fremtidens mva-rapportering skal skje på standardiserte 
SAF-T-koder. Dette vil gjelde allerede fra januar 2022. Bru-
ker du egne mva-koder i bokføringen, vil det fremdeles være 
anledning til det, men dine koder må kunne mappes mot 
SAF-T-oppsettet. Kan du ikke foreta denne sammenstillin-
gen, vil du få problemer med å levere mva-meldingen. I før-
ste omgang gjelder dette for de som skal levere ordinær 
mva-melding og primærnæring, men utover i 2022 vil løs-
ningen også gjelde for de øvrige som er rapporteringspliktig 
for mva.

Hva om jeg ikke er pliktig eller har dispensasjon 
fra SAF-T?
Selskaper som omsetter for mindre enn fem millioner kro-
ner årlig, og bokføringspliktige som har anledning til å 
bokføre i tekstbehandlings- eller regnearkprogram (færre 
enn 600 bilag), er i utgangspunktet unntatt fra kravet om å 
kunne produsere SAF-T-fil. I og med at virksomheten like-
vel blir pliktig til å kunne levere SAF-T-fil dersom den har 
bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig, vil dette ut-
gjøre en mindre gruppe.  

Det kan søkes om dispensasjon fra SAF-T og selv om dis-
pensasjonsadgangen er svært begrenset, er det noen som er 
innvilget dispensasjon. I forbindelse med koronapandemien 
ble det gitt utsettelse, men denne utsettelsen er nå trukket 
tilbake.

Rapportering av mva på SAF-T-koder kommer uansett alle-
rede fra januar 2022. Det er lite som tyder på at det vil bli 
gitt dispensasjon fra kravet om å rapportere mva på SAF-T-
koder verken for de som ikke har plikt til å rapportere i 
SAF-T-format eller de som ikke kan produsere SAF-T-fil. 

Ta derfor en ekstra sjekk på hvordan det står til med 
SAF-T-rapporteringen.

Rådgiver avgift 
Camilla Brunfelt, 
Revisorforeningen

Rapportering av mva på SAF-T-koder kommer uansett allerede fra januar 2022.

Utarbeidelse og oppbevaring av 
spesifikasjoner ved bruk av regneark

Skattedirektoratet har uttalt seg om muligheten for å utarbeide og 
oppbevare spesifikasjoner ved bruk av regneark. Direktoratet har 
kommet til at bokføringsreglene ikke er til hinder for at spesifikasjo-
ner av pliktig regnskapsrapportering utarbeides i et regnearkprogram 
når dette skjer i en automatisert løsning fra regnskapssystemet, og 
hvor sluttbrukeren ikke har adgang til å redigere informasjonen. 
Oppbevaring kan også skje i regnearkformatet, under forutsetning av 
tilstrekkelige sikringstiltak.
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Ny opsjonsordning 
fra 2022
Alt tyder på at det fra 2022 kommer en ny og forbedret opsjonsordning for 
selskaper  i oppstarts- og vekstfasen. Ordningen ble opprinnelig foreslått 
av den tidligere regjeringen Solberg, men foreslås videreført av den nye 
regjeringen Støre. 

Det må imidlertid tas forbehold om at 
statsbudsjettet i skrivende stund ikke 
er vedtatt av Stortinget.

Kort om opsjonsordningen
Myndighetene ønsker å legge til rette 
for avlønning i form av opsjoner i små 
oppstarts- og vekstselskaper. Dette er 
selskaper som ofte ikke kan tilby kon-
kurransedyktig lønn og der det også 
kan være større risiko knyttet til det å 
ta ansettelse. Dette mener myndighe-
tene delvis kan løses ved å legge til 
rette for at de ansatte kan få tilbud om 
at deler av avlønningen skjer i form av 
opsjoner i stedet for kontantlønn. Slik 
kan små oppstartsselskaper lettere re-
kruttere dyktige ansatte. Medeierskap i 
egen bedrift kan også virke motive-
rende og dermed gi økt produktivitet 
og lønnsomhet.

Det ble innført en særskilt opsjonsskat-
teordning for små oppstartsselskaper fra 
2018. Ordningen ble oppfattet som 
komplisert og for lite gunstig og ble lite 
benyttet. Denne ordningen erstattes nå 
med en ny og utvidet ordning. I den 
nye ordningen vil verken tildeling eller 
innløsning av opsjonen utløse skatte-
plikt. Beskatning skjer først når aksjene 
realiseres og da som aksjeinntekt (ge-
vinst). Det er ingen lønnsbeskatning i 
den nye ordningen. Til gjengjeld kan 
ikke innløsningskursen (det beløpet den 
ansatte må betale for aksjene når opsjo-
nen utøves) være lavere enn markeds-
verdien av de underliggende aksjene på 
tildelingstidspunktet.

Oppstarts- og vekstselskaper
Ordningen kan benyttes av ikke-
børsnoterte aksjeselskaper og tilsva-
rende utenlandske selskaper som er 
skattepliktige til Norge for virksomhet 
som drives her.

Selskapets gjennomsnittlige antall års-
verk kan være opptil 50. Verken sam-
lede driftsinntekter eller balansesum 
kan være over 80 millioner kroner i 
inntektsåret før tildeling av opsjonen. 
Selskapet kan være opptil ti år i tilde-
lingsåret, medregnet stiftelsesåret. Ved 
beregningen av selskapets alder tas det 
hensyn til alderen til tidligere selskap 
eller foretak hvis selskapet er stiftet ved 
fusjon, fisjon eller skattefri omdanning.

Dette er en betydelig utvidelse i for-
hold til den gamle ordningen der 
grensene var hhv. 25 årsverk, 25 milli-
oner kroner i driftsinntekter og balan-
sesum samt maks alder på seks år. 
Myndighetene mener at begrunnelsen 
for ordningen ikke bare er relevant for 
små oppstartsselskaper, men også sel-
skaper i en vekstfase. Ordningen gjøres 
derfor tilgjengelig for flere selskaper.

Ett eller flere offentlige organer kan 
alene eller til sammen ikke kontrollere 
25 prosent eller mer av kapital- eller 
stemmeandelene i et selskap.

Det er anslått at om lag 58 000 aksje-
selskaper med minst én ansatt oppfyl-
ler kriteriene, herunder aldersgrensen.

Unntatte næringer
Enkelte næringer er unntatt fra ord-
ningen. Dette gjelder bl.a. passiv kapi-
talforvaltning, finansiering, langtids-
utleie av fast eiendom, omsetning av 
råvarer og finansielle instrumenter, 
juridisk rådgivning, revisjon og regn-
skap. Det er en vesentlighetsgrense slik 
at dersom ikke mer enn  30 prosent av 
lønnskostnadene er knyttet til aktivite-
ter som faller utenfor ordningen, kan 
selskapet likevel benytte seg av ordnin-
gen.

Det vil være en øvre grense på 60 mil-
lioner kroner på den samlede markeds-
verdien av underliggende aksjer som 
selskapet kan utstede i opsjoner under 
ordningen. Det betyr at de underlig-
gende aksjene må verdsettes på tilde-
lingstidspunktet både for å beregne 
minimum innløsningskurs for den 
ansatte og for å beregne hvor mange 
opsjoner selskapet kan utstede.

Selskapet må rapportere inn opplys-
ninger ved tildelingen av opsjonene til 
skattemyndighetene og enkelte opplys-
ninger ved innløsning av opsjonene. 
Ved tildelingen må det gis opplysnin-
ger om avtalt innløsningskurs og mar-
kedsverdi av de underliggende aksjene. 
Rapporteringsplikten vil bli nærmere 
regulert i forskrift.

Markedsverdi (opsjonspris)
Innløsningskursen kan ikke være 
lavere enn markedsverdien av de 
underliggende aksjene på tildelings-

Rådgiver skatt 
Børge Busvold, 
Revisorforeningen
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tidspunktet. Det betyr at aksjene må 
verdsettes på tildelingstidspunktet.

Det kreves ikke takst eller tredje-
partsverifikasjon.

Verdsettelse av slike oppstartselskaper 
kan være vanskelig. Typisk for opp-
startselskaper er at den skattemessige 
formuesverdien i denne fasen er lav 
eller null. Verdien består gjerne av for-
ventninger og egen opparbeidet good-
will, som ikke medregnes ved bereg-
ning av formuesverdien. Dessuten har 
det sjelden vært noe uavhengig salg 
som kan danne grunnlag for fastset-
telse av markedsverdi.

Revisorforeningen og flere andre 
høringsinstanser ba Finansdeparte-
mentet gi føringer for fastsettelse av 
markedsverdi i slike tilfeller. Det har 
dessverre ikke kommet. Har det skjedd 
reelle salg av tilsvarende aksjer, kan 
dette være et utgangspunkt. Dersom 
en aksjes reelle salgsverdi ikke med 
rimelig sikkerhet kan fastsettes på 
annen måte, kan den beregnes ut fra 
notering på meglerliste eller settes lik 
aksjens andel av selskapets fulle skatte-
messige formuesverdi, jf. Finansdepar-
tementets skatteforskrift (FSFIN) 
§ 5-14-1.

Vilkår knyttet til den ansatte
Den ansatte må i gjennomsnitt arbeide 
minst 25 timer pr. uke i selskapet i 
perioden fra tildeling og frem til inn-
løsning av opsjonen og må være ansatt 
i selskapet på innløsningstidspunktet. 
Fravær grunnet sykdom eller foreldre-
permisjon, kan medregnes som ar-
beidstid. 

Den ansatte kan ikke alene eller 
sammen med nærstående direkte eller 
indirekte kontrollere mer enn fem pro-
sent av aksjene i selskapet ved tildelin-
gen eller de to foregående år.

Opsjonen tildeles personlig og kan 
ikke overføres til andre, heller ikke ved 
arv eller til eget selskap.

Det er en øvre grense på tre millioner 
kroner på verdien av underliggende 
aksjer knyttet til den enkelte ansattes 

opsjoner under ordningen. Dette 
måles ved hver opsjonstildeling. Even-
tuell verdistigning på tidligere tildelte 
opsjoner medregnes ikke.

Opsjonen kan innløses i aksjer tidligst 
tre og senest ti år etter opsjonstildelin-
gen. Som nevnt ovenfor kan den av-
talte innløsningskursen ikke være la-
vere enn markedsverdien av aksjene på 
tildelingstidspunktet.

Ikrafttredelse og overgangsregler
Den nye ordningen trer i kraft fra 
2022. 

For opsjoner som tildeles 12. oktober 
2021 eller senere etter den gamle ord-
ningen (datoen Solberg-regjeringen la 
frem sitt forslag til statsbudsjett for 
2022), er det innført et tilleggsvilkår 
som innebærer at innløsningskursen 
minst skal tilsvare markedsverdien av 
de underliggende aksjene på tildelings-
tidspunktet. Videre kan markedsver-
dien av underliggende aksjer i opsjons-

ordningen ikke overstige tre millioner 
kroner for den enkelte aksjonær. 

Opsjoner etter den gamle ordningen 
overføres til den nye ordningen. For 
disse opsjonene legges det til grunn 
uten nærmere vurdering at den avtalte 
innløsningskursen tilsvarer markeds-
verdien, slik at senere gevinst på ak-
sjene kun skattlegges som aksjeinntekt. 
Dette vil normalt være gunstigere enn 
de reglene som gjaldt da opsjonen ble 
tildelt.

For opsjoner som ble innløst i 2021 
etter den gamle ordningen, vil det ikke 
bli noen lønnsbeskatning med mindre 
den beregnede opsjonsfordelen ved 
innløsning i 2021 var over én million 
kroner. I så fall vil den overskytende 
delen utløse arbeidsgiveravgiftsplikt og 
inngå i lønnsbeskatningen for 2021. 
Grunnlaget for lønnsbeskatningen 
legges i så fall til i inngangsverdien på 
aksjen, som i dag.

Ordningen kan benyttes av ikke-børsnoterte aksjeselskaper og tilsvarende utenlandske selskaper 
som er skattepliktige til Norge for virksomhet som drives her.
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UTGIFTSGODTGJØRELSER 2021 (I KR)

Godtgjørelse til kost og overnatting innenlands
Kostgodtgjørelse etter statens satser
Fra 6 til 12 timer kr 315
Over 12 timer kr 585
Reiser med overnatting kr 801
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 94
Bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter: kr 170
Bor på hotell: kr 609
Bor på hotell med frokost: kr 487
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 2021
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 325 400 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 (lånebeløp på inntil 3/5 G = kr 60 811 
pr. 01.05.2020 med tilbakebetalingstid høyst ett år).
Normrentesatser:
Januar og februar 1,50 %
Mars og april 1,50 %
Mai og juni 1,50 %
Juli og august 1,50 %
September og oktober 1,30 % 
November og desember 1,30 %

Verdi av fri kost og/eller losji
Fritt opphold – kost og losji kr 132
Fri kost – alle måltider kr 94
Fri kost – to måltider kr 73
Fri kost – ett måltid kr 48
Fritt losji – ett eller delt rom kr 38

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 5 000
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 60 000
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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PÅMELDING: revisorforeningen.no

Aksjonærkon�ikter i aksjeselskap
Kurset gir en oversikt over aktuelle juridiske problemstillinger innen styring av selskap og kon�ikter mellom aksjo-
nærene, med en praktisk innfallsvinkel. Kurset er publisert i 2021.

Målgruppe
Kurset passer for deg som er 
revisor, revisormedarbeider, 
regnskapsfører og rådgiver 
som har behov for kunnskap 
eller oppdatering for å rådgi 
eller forholde deg til selskaper 
hvor det kan oppstå 
aksjonærkon�ikter.

Tor Erlend Framstad
Advokat
Advokat�rmaet Økland & Co DA

E�ektiv revisjon ved bruk av Descartes
Kurset gir deg kunnskap for å kunne sikre at revisjonen dokumenteres og gjennomføres e�ektivt i tråd med ISA 
ved bruk av Descartes. Kurset er publisert i 2021.

Målgruppe
Kurset passer for alle som 
arbeider med revisjon og som 
har erfaring fra bruk av Des -
cartes, samt for alle som har 
ansvar for rutiner og retnings-
linjer i revisjonsselskaper 
som benytter Descartes.

Lars Angermo og Stian Bringsjord
Statsautoriserte revisorer
Sant Revisjon

Formue – verdsettelse av fast eiendom og aksjer
Kurset tar for seg særreglene for verdsettelse av fast eiendom og aksjer ved skattefastsettingen. I tillegg ser vi 
nærmere på verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler mv. og enkelte særregler om verdsettelse av spesielle 
formuesposter og regler om skattefri formue og ikke fradragsberettiget gjeld. Kurset er oppdatert og publisert i 2021.

Målgruppe
Kurset passer for deg som er 
revisor, regnskapsfører, 
advokat og skatterådgiver.

Børge Busvold og Paal Braanaas
Rådgivere skatt
Revisorforeningen

Klimarisiko for revisor
Klimaendringer skaper et nytt risikobilde for næringslivet. Revisor må forstå og vurdere klimarisiko som påvirker 
risikostyring og �nansiell rapportering. Kurset er publisert i 2021.

Målgruppe
Revisorer som ønsker å forstå 
klimarisiko, gjøre klima-
risikovurderinger og vurdere 
klimarisiko i revisjonen.

Simen Kristiansen
Fagsjef i bærekraftig �nans
Finans Norge

Espen Melleby
Seniorrådgiver, Norges forskningsråd

Ruben Bjerketveit
Statsautorisert revisor, seniorrådgiver, Revisorforeningen

SkatteFUNN – innføring, statsstøtteregelverket og revisors rolle
SkatteFUNN-ordningen er en populær skattefradragsordning for bedrifter som satser på forskning og utvikling i 
sine innovasjonsløp. Regelverket og satsene ble endret fra 2020, og kurset gir en innføring i ordningen med 
endringene som gjelder, og hvordan statsstøtteregelverket påvirker prosjekt�nansieringen. Kurset er oppdatert og 
publisert i 2021.

Målgruppe
Kurset passer for deg som er 
revisor. Det er også aktuelt for 
andre som har interesse for 
SkatteFUNN.
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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
• People & Culture

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



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
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e-post: grant@no.gt.com

Grant Thornton Revisjon
Kirkegata 15
0153 Oslo
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Grant Thornton Consulting
Kirkegata 15
0153 Oslo
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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.

Returadresse:
Grant Thornton Revisjon AS
Kirkegata 15
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