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Din Samarbeidspartner innen revisjon,
regnskap skatt og rådgivning
Kjære leser!
Vi er inne i en hektisk periode med avslutning av
årsoppgjør og skattemeldinger. I denne prosessen er
det mange vurderinger som må gjøres og avgjørelser
som må tas. Har din virksomhet vurdert og fått utnyttet
alle fradragsmuligheter? Har alle inntekter kommet
med? Er alle nødvendige skatteskjemaer fylt ut, og
er det gitt riktige og fullstendige opplysninger til
skattemyndighetene?
I denne utgaven av Grant Thornton informerer kan du
blant annet lese om at det ennå ikke er for sent å sikre
seg skattemessig fradrag for inntektsåret 2018 når det
gjelder pensjonssparing, dersom du er næringsdrivende.
Dette fradraget er gunstig siden det ikke bare reduserer
alminnelig inntekt, men også trinnskatt og trygdeavgift.
Du finner også en nyttig artikkel som gir deg tips om
hvordan du skal unngå å bli ilagt tilleggsskatt.
Årsoppgjørstid betyr også høysesong for utbytte. I
forbindelse med årsoppgjøret besluttes som regel
ordinært utbytte, men i tillegg er både ekstraordinært
utbytte og tilleggsutbytte aktuelt for veldig mange
selskaper. Du finner en nyttig og svært informativ artikkel
som tar for seg hva slike utbytter er, og hvordan disse skal
regnskapsføres.
Er innleie av arbeidskraft aktuelt for din virksomhet? Dette
er et område hvor det er lett å trå feil, samtidig som det er
svært viktig å behandle dette riktig.
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Les mer om både rettigheter og plikter i forbindelse med
dette i artikkelen «innleie av arbeidskraft».
I Grant Thornton er vi opptatt av at våre kunder skal
realisere det fulle potensialet både i virksomheten og
i enkeltmenneskene i virksomheten. Vi mener at dette
oppnås best gjennom proaktivitet og løpende kontakt
mellom virksomheten og dennes rådgivere. Vi tror at
dette skaper gode relasjoner og bidrar til at dine og din
virksomhets behov blir møtt til riktig tid, bidrar til vekst
og bedre resultater. Ta kontakt med oss for en hyggelig
samtale om din virksomhet, eller besøk oss i våre lokaler i
Kirkegata 15.
Jeg håper du finner denne utgaven av Grant Thornton
informerer både interessant og nyttig. Dersom du har
behov for ytterligere informasjon eller bistand, nøl ikke
med å ta kontakt med oss.
God lesning!
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Innleie av arbeidskraft
Innleie av arbeidskraft er både praktisk og utbredt i flere bransjer.
Samtidig er dette et område der virksomheter ofte tråkker feil. I denne
artikkelen ser vi nærmere på temaet innleie av arbeidskraft, og visse
praktisk viktige forhold i den forbindelse.
Innledningsvis nevner vi at det med
innleie siktes til at en arbeidsgivers
ansatte stilles til disposisjon for en
innleier slik at de ansatte er underlagt
innleierens ledelse. Det vil dermed
være innleier som kontrollerer
arbeidstakerens arbeid. Arbeidstake
ren har imidlertid sitt ansettelsesfor
hold hos utleier, og mottar lønn og
andre ytelser fra utleier.
Vi vil i det følgende gå nærmere inn
på adgangen til innleie av arbeids
kraft, arbeidsgivers og innleiers plik
ter ved innleie, de innleide arbeids
takernes rettigheter og adgangen til å
inngå såkalte «nulltimerskontrakter».

Begrenset adgang til innleie

Det må skilles mellom innleie fra virk
somheter som har til formål å drive
utleie (bemanningsforetak) og fra
andre virksomheter (ordinære virk
somheter). Det er flere restriksjoner
ved innleie fra bemanningsforetak.

Innleie fra bemanningsforetak
Innleie fra bemanningsforetak er kun
tillatt i samme utstrekning som det
kan avtales midlertidig ansettelse
etter arbeidsmiljølovens regler. Ad
gangen til midlertidige ansettelser er
relativt snever, selv om adgangen de
seneste årene er blitt utvidet noe.
Virksomheter som er bundet av tariff
avtale, har imidlertid en noe videre
adgang til innleie dersom det inngås
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en skriftlig og tidsbegrenset avtale om
innleie med virksomhetens tillits
valgte. De aktuelle tillitsvalgte må i så
fall til sammen representere et flertall
av den arbeidstakerkategorien som
innleien gjelder.

Innleie fra ordinære virksomheter
Innleie fra ordinære virksomheter kan
gjennomføres i større utstrekning enn
det som er tillatt fra bemanningsfore
tak. Her kreves det kun at innleier
foretar drøftelser med tillitsvalgte som
til sammen representerer et flertall av
den arbeidstakerkategorien som inn
leien gjelder før beslutning om innleie
tas. De tillitsvalgte har ikke vetorett,
men må bli hørt før arbeidsgiver fore
tar en endelig beslutning. Kun der
som innleien overstiger ti prosent av
de ansatte hos innleier, skal det inn
gås skriftlig avtale med tillitsvalgte,
som til sammen representerer et fler
tall av den arbeidstakerkategorien
innleien gjelder. Unntak fra kravet
om skriftlig avtale gjelder dersom
innleien gjelder færre enn tre perso
ner, selv om dette utgjør mer enn ti
prosent av de ansatte.

Betydningen av type
virksomhet for de innleide
arbeidstakerne

For den innleide arbeidstakeren vil
det også være noen ulikheter avhengig
av om man er innleid fra et beman
ningsforetak eller en ordinær virk

Senioradvokat
Håkon Andreassen,
Kvale Advokatfirma

somhet. Den største og viktigste for
skjellen er at arbeidstakere som er
innleid fra bemanningsforetak skal
behandles på lik linje med virksom
hetens egne ansatte når det gjelder
sentrale lønns- og arbeidsvilkår.

Formelt ansatt hos utleier

Arbeidstakerne vil i alle tilfeller ha sitt
formelle ansettelsesforhold hos utleier.
For dette ansettelsesforholdet gjelder
arbeidsmiljølovens ordinære regler,
herunder at det skal foreligge en
skriftlig arbeidsavtale som oppfyller
minstekravene i arbeidsmiljøloven
14–6. Dette innebærer blant annet at
det skal fremgå av arbeidsavtalen hva
som anses å være arbeidstakerens
arbeidsplass, stillingstittel, arbeidsfor
holdets varighet (herunder grunnlaget
for en ev. midlertidig ansettelse),
eventuelle prøvetidsbestemmelser,
oppsigelsesfrister osv.
Dersom arbeidsforholdet er fastsatt å
være midlertidig, må dette videre
følge arbeidsmiljølovens særskilte
regler. Det er også kun utleier, som
arbeidsgiver, som kan ilegge arbeids
rettslige reaksjoner som oppsigelse og
avskjed. Videre må en eventuell avtale
om gjennomsnittsberegning av
arbeidstiden inngås mellom utleier
som arbeidsgiver og arbeidstaker.
Innleier på sin side har et selvstendig
ansvar for å sikre at de innleide

a rbeidstakerne har et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø, og at de innleide
arbeidstakernes arbeidstid holdes
innenfor lovens rammer.

Ikke lenger lov med såkalte
«nulltimerskontrakter»

En praktisk problemstilling som ofte
dukker opp, gjelder såkalte «null
timerskontrakter» eller «fast ansettelse
uten garantilønn». Nulltimerskontrak
ter og avtaler om fast ansettelse uten
garantilønn var frem til nylig utbredt
blant bemanningsforetak. Ved slike
kontrakter ansettes arbeidstakeren fast,
men uten rett til lønn mellom oppdrag
eller en viss stillingsprosent. I praksis
har arbeidsgiver dermed gitt ansettelsen
navnet «fast», men fjernet de mest ka
rakteristiske trekkene ved en fast anset
telse – hovedsakelig forutberegnelighe
ten for arbeidsmengde og lønn.

Definisjon av fast ansettelse
1. januar i år trådte det imidlertid i
kraft en lovendring der det ble inntatt

en definisjon av fast ansettelse. End
ringen medfører at avtaler uten et
garantert minste arbeidsomfang ikke
oppfyller kravet til fast ansettelse.
Nulltimerskontrakter og avtaler om
fast ansettelse uten garantilønn vil
dermed som utgangspunkt ikke
kunne videreføres som faste anset
telsesforhold etter endringen.
Den nye definisjonen av faste anset
telser medfører imidlertid ikke uten
videre at alle nulltimerskontrakter/
avtaler om fast ansettelse uten garan
tilønn vil være ulovlig. Konsekvensen
av at ansettelsesforholdet ikke anses
som fast, er at arbeidstaker vil anses
som midlertidig ansatt. Avtalen vil
dermed kunne stå seg dersom den
utgjør en lovlig midlertidig ansettelse.
Dette må avgjøres på bakgrunn av en
mer helhetlig vurdering av arbeidsfor
holdet og partenes praktisering. Den
siste lovendringen har ikke etablert en
ny innskrenking i retten til å bruke
midlertidig ansettelse.

Dersom avtalen utgjør en ulovlig mid
lertidig ansettelse, kan arbeidstaker
kreve dom for fast ansettelse i en viss
stillingsprosent og/eller erstatning.

Må inngå nye kontrakter
Lovendringen har ingen overgangs
regler, og har derfor virkning fra og
med nyåret. Arbeidsgivere som har
inngått ulovlige nulltimerskontrakter/
avtaler om fast ansettelse uten garan
tilønn med sine ansatte, må dermed
inngå nye kontrakter med de ansatte i
henhold til de nye reglene om fast
stillingsprosent.
Vi bemerker at endringen ikke med
fører noen endring i adgangen til å
inngå avtaler om bruk av tilkallings
vakter. Det er derfor fortsatt lovlig å
inngå avtaler om tilkallingsvakter.
Ettersom dette er en type midlertidig
ansettelse, forutsetter lovligheten at det
er hjemmel for midlertidig ansettelse
hver gang arbeidstakeren tilkalles
til jobb.

Uni Economy
Sosialt. Fleksibelt.
Genialt.
Prøv vårt nye skybaserte
økonomisystem
unimicro.no/uni-economy
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FIRMABILNØKKELEN 2019

Mange kutter
i firmabilordningen
Industribedriften Orkla har i mange år hatt en av landets desidert
største firmabilparker. Nå kutter de kraftig i antall firmabiler, og føyer
seg dermed inn i rekken over store bedrifter som har kuttet i
firmabilordningen de siste årene.
årene fremover, og har valgt en
«ventepølse-bil» i mellomtiden.

Populært frynsegode
Tilbake på 90-tallet var firmabil et
høyst vanlig frynsegode, og i 1998 var
det ifølge SSB.no hele 59 740 nord
menn som ble skattlagt for å ha firma
bil. Mange følte den gangen at be
skatningen for å ha firmabil var
urimelig høy, og år for år parkerte
derfor stadig flere brukere firmabilen
for godt. Bedre ble det ikke da den
sjablonmessige kjørelengden som fir
mabilskatten ble beregnet ut ifra økte
fra 10 000 km til 13 000 km i 2002
(i tillegg ble man skattlagt for hjemarbeidskjøring). Det siste var trolig en
direkte årsak til at det fra 2001 til
2002 ble hele 5000 færre firmabilbru
kere. Samtidig ble privatleasing stadig
mer tilgjengelig, og antall firmabil
brukere var på 43 000 i 2005, da da
gens skatteregler ble innført.
Orkla har besluttet å avvikle firmabilordningen i
sin nåværende form, blant annet for å redusere
sitt CO2-fotavtrykk.

Etter det vi forstår blir det bare
ansatte med utstrakt yrkeskjøring som
beholder ren firmabilordning i Orkla.
Trolig vil svært mange av de som nå
får kuttet firmabilen, ende opp med
en privatleaset bil, gjerne en ladbar
hybridbil, eventuelt har de satt seg i
køen på de stadig voksende vente
listene på nye elbiler som kommer i
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Siviløkonom
Jan Traaseth,
direktør i Motor Gruppen

kjøregodtgjørelse. Utfordringene med
firmabilordninger har delvis vært at
det er et frynsegode som mannen i
gata ikke helt vet hva innebærer av
kostnader, og samtidig har det nok
ligget et misunnelseselement i ordnin
gen som pressen har fokusert på.
Allerede i 2006 droppet derfor for
eksempel stortingspolitikerne firma
bilordningen, en ordning de hadde
hatt siden 1962. Daværende statsmi
nister Jens Stoltenberg var en av dem
som måtte kutte ut sin firmabil: «En
Mini Cooper S med masse ekstraut

Det å ha firmabil har typisk vært et
gode for høytlønnede. Gjennomsnittlig
lønnsinntekt for personer med firmabil
var på hele 600 000 kroner tilbake i
2002, inklusive firmabilfordel, noe som
tilsvarer 826 000 i 2018-kroner.

Jens måtte kutte firmabil
Til tross for at nye og gunstigere skat
teregler ble innført i 2005, har tren
den de siste 14 årene vært at stadig
flere har valgt bort personbil som fir
mabil til fordel for privatleasing og

Allerede i 2006, da Jens Stoltenberg var
statsminister, droppet stortingspolitikerne
firmabilordningen.

Antall firmabilbrukere øker, men lavere firmabilfordel
Ifølge SSB var det 80 091 personer som
var registrert med fri bil (firmabil) i
2017 (siste tilgjengelige tall), noe som
betyr en økning på 25 prosent fra 2011.
Samtidig ser vi at gjennomsnittlig skatt
bar firmabilfordel går ned for andre året
på rad, fra 78 600 i 2016 til 73 800 i
2017 (tallene inkluderer både brukere av
personbiler og varebiler). Vi mener det
er rimelig grunn til å anta at hovedårsa
ken til økningen i antall brukere med
firmabil de siste årene ligger i at langt
flere varebilbrukere skattlegges for bruk
av bilen i jobben, etter at skattereglene
for varebilbruker ble lagt om i 2016.
Denne yrkesgruppen fikk da både guns
tigere og langt mer fleksible firmabil
ordninger, og som gjennomsnittstallene
på skattbar fordel også indikerer, har
gjennomsnittlig skattbar fordel gått ned
to år på rad, både i 2016 og i 2017.

Antall Firmabilbrukere 2011–2017
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Kilde: SSB.no

styr. Igjen var det VG som hadde de
taljer å meske oss med: Soltak, stoff/
skinninteriør, multifunksjons sports
ratt i skinn med cruisekontroll, gulv
matter i velur, ekstra kraftig stereo
anlegg, automatisk klimaanlegg,
innvendig lyspakke og avkjølt hanske
rom – for å nevne noe», stod det å lese
i Ukeavisen Ledelse av 16. juni 2006.

Kutt i frynsegodene
«Nå ryker firmabilen for stadig flere»
kunne vi lese på E24.no 9. oktober
2009. Bakgrunnen var at en av tre i
privat sektor hadde opplevd at de
hadde mistet frynsegoder de siste to
årene, trolig mye på grunn av finans
krisen. DNB og Yara er eksempler på
to store firmaer som var relativt tidlig
ute med å kutte i firmabilordningen
for ca. ti år siden, mens Telenor kuttet
i sin firmabilordning så sent som i
2017. Nå er det altså Orklas tur til å
foreta kutt. Etter det vi erfarer skal
Orkla ha hatt omtrent 500 firmabiler
i den samlede bilparken sin i Norge,
et tall som nå kuttes til ca. 200 firma
biler. I en kommentar om firmabil
kutten svarer kommunikasjonsdirek
tør Kari Westersund i Orkla:

«Orkla har besluttet å avvikle firma
bilordningen i sin nåværende form, og
oppfatter at dette er i tråd med gjel
dende trender. Vi ønsker å bidra til å
redusere vårt CO2-fotavtrykk, og når
vi flytter inn i nytt hovedkontor i
mars i år, vil det være begrenset med
parkeringsmuligheter der. Vi vil deri
mot ha en stor sykkelparkering, og
det nye hovedkontoret er sentralt
plassert på Skøyen – med tog, buss og
trikk i umiddelbar nærhet. Som følge
av dette vil nok flere ansatte velge
offentlig kommunikasjon fremfor bil.
Selgere og andre som kjører mer enn
6000 km i tjeneste fordi de skal utføre
arbeid som forutsetter bruk av bil, vil
få beholde sin firmabil. Generelt kan
vi si at de ansatte som ikke lenger vil
få firmabil, vil motta en godtgjørelse
på linje med kostnaden Orkla hadde
for firmabil til den enkelte».

Firmabil og Samfunnsansvar
Legg ellers merke til at Orkla interes
sant nok bruker CO2-fotavtrykk som
en av årsakene til at man har gjort
kutt i firmabilordningen. En av
utfordringene med en ren firmabil
ordning sett ut fra et miljøhensyn, er
at marginalkostnaden ved å bruke

firmabilen én ekstra kilometer privat
er lik null, dermed er det intet økono
misk incentiv for å bruke for eksem
pel sykkel til jobb eller shopping
fremfor å bruke firmabilen. Det er et
interessant aspekt som vi ikke tidli
gere har sett i debatten rundt firma
bilordninger, og således viser Orkla
her samfunnsansvar både ved å kutte
i firmabilordningen, og samtidig til
rettelegge for økt bruk av sykkel gjen
nom å tilby sykkelparkering.

Velger privatleasing
Samtidig vil vi ikke bli overrasket om
tilgjengeligheten av privatleasing har
vært en medvirkende årsak til at
Orkla kutter i firmabilordningen.
Trenden ved at stadig flere bilkjøpere
velger privatleasing fortsetter nemlig.
Bare fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal
2018 økte tallet med 8,5 prosent, det i
et bilmarked som gikk tilbake med
fire prosent i samme periode (se egen
sak om bilsalget). Gjennom privat
leasing oppnår man i realiteten mange
av de samme fordelene som med
firmabil. Man slipper å oppta gjeld,
slipper usikkerheten rundt b ilens
annenhåndsverdi, slipper å selge bilen
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Enklere satser for bilgodtgjørelse
Fra og med 22. juni 2018 ble det en
klar forenkling i Statens satser for bil
godtgjørelse ved at hovedsatsen ble
satt til kr 3,90 pr. km. Inntil denne
datoen fikk du kr 4,10 pr. km for kjø
ring opptil 10 000 km i året, 10 øre
mer hvis du kjørte elbil. Det var en
lavere bilsats på kr 3,45 pr. km for
yrkeskjøring over 10 000 km årlig.
Den nye satsen ble derfor et slags
gjennomsnitt av de tidligere ulike sat
sene. Den skattefrie satsen ble satt til
kr 3,50 pr. km. Altså ble det et skatt
bart overskudd på 40 øre pr. km.
Endringen kom som er resultat av en
nemdavgjørelse, etter at staten og
hovedsammenslutningene (LO Stat,
Unio, YS Stat og Akademikerne)
hadde forhandlet i flere måneder uten
å bli enige om nye satser. De nye sat
sene gjaldt frem til 31. desember
2018. For 2019 er satsen økt til kr

4,03 pr. km uavhengig av kjøre
lengde, slik at det altså blir et skatt
bart overskudd på 53 øre pr. km.
Et av stridstemaene i forhandlingene
mellom de nevnte partene skal ha
vært hvilken beregningsmetode som
skal benyttes for beregning av bil
kostnader. Kort fortalt har staten tra
disjonelt hevdet at du kun skal godt
gjøres for «merutgifter ved bruk av
egen bil», og følgelig kun de variable
kostnadene ved å bruke en bil du al
lerede eier i jobb. Motparten har
ment at man skal legge til grunn
både faste og variable kostnader.
Tvisten har da gått på hvor stor andel
av de faste kostnadene som har et
variabelt element i seg (avskrivninger
og forsikring). Staten endret sitt syn
på kostnadene ved denne gang også å
inkludere 60 prosent av forsikringene
og avskrivning (faste kostnader). I

Type bilgodtgjørelse
Bilgodtgjørelse egen bil (gjelder også elbil og i utlandet)
Skattefri sats
Tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei
Tillegg kjøring med tilhenger eller frakt av tungt utstyr og materiell i bilen
Tillegg pr. passasjer

beregningene er det ellers benyttet
kostnader for en «antatt gjennom
snittsbil», her representert med en
dieselbil med listepris på 400 000
kroner, med årlig kjørelengde på
12 500 km.
Til sammenligning viste beregninger
fra Norges største biladministrasjons
selskap at snittprisen på firmabilen til
Ola Firmabilist i 2016 var på 486 000
kroner. Vi mener det er rimelig god
grunn til å anta at firmabiler i gjen
nomsnitt er noe dyrere enn en typisk
privatbil, slik at snittprisen som ble
benyttet i beregning av bilkostnader i
forhandlingene som ble nevnt overfor,
er rimelig representative.
Du får for øvrig én krone ekstra pr.
km ved kjøring på skogs- og anleggs
vei, med tung bagasje, og for hver
passasjer du har med i bilen.

Statens satser 2019
kr pr. km
4,03
3,50
1,00
1,00
1,00

Trekkpliktig del/overskudd
kr pr. km
0,53

Skatteregler firmabil 2019
Prosentligning

Rabatt for kjørelengde

Bruker du firmabil som eies eller lea
ses av din arbeidsgiver, regnes forde
len som lønnsinntekt og du må betale
skatt av denne. I 2019 kalkuleres
denne fordelen ut fra en aldersgradert
prosentligningsmodell. Du blir skatt
lagt for 30 prosent av bilens listepris
opp til 308 500 kroner (303 900 i
2018), og 20 prosent av bilens liste
pris over 308 500 kroner. Dersom du
disponerer firmabil bare deler av året,
for eksempel ved at du går inn på en
firmabilordning 1. august, skal det
skje en forholdsmessig fordeling av
firmabilfordelen ut fra antall hele og
påbegynte måneder du disponerer
bilen.

Hvis bilen brukes mer enn 40 000
km i året i yrket, får du 25 prosent
rabatt, slik at firmabilfordelen bereg
nes ut fra 75 prosent av opprinnelig
listepris som ny. Slik kjøring må
dokumenteres gjennom bruk av
elektronisk kjørebok.
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Rabatt for alder
Hvis bilen er eldre enn tre år ved star
ten av året, får du også 25 prosent ra
batt, slik at firmabilfordelen beregnes
ut fra 75 prosent av opprinnelig liste
pris som ny. Det gjelder da biler som
er registrert i 2015 for skatteåret 2019.
Ved en kombinasjon av både høy kjø
relengde og biler eldre enn tre år,

verdsettes bilen til 56,25 prosent av
opprinnelig listepris som ny.

Rabatt for elbiler
Har du elbil som firmabil, får du
40 prosent rabatt på listeprisen, slik
at firmabilfordelen beregnes ut fra
60 prosent av opprinnelig listepris
som ny. Elbiler som er eldre enn tre
år, får et ekstra fradrag slik at forde
len skal beregnes ut fra 45 prosent av
opprinnelig listepris som ny, men du
får ingen ekstra rabatt hvis du kjører
over 40 000 km i året med elbil.
For yrkesbiler gjelder egne regler – les
mer om dette på Skatteetaten.no

selv, og får veldig forutsigbare bil
utgifter.
Det siste gjør det relativt enkelt å be
regne lønnsomheten kontra det å ha
firmabil. Husk at selv om mange av
de store firmaene har kuttet ut firma
bilordningen, så er det veldig mange
nordmenn som sitter «på begge sider
av bordet», ved at de er deleiere i be
driften de jobber i, og derfor kan være

med å bestemme om de skal ta ut bil
godtgjørelse eller velge firmabil. Sam
tidig er det slik at privatleasing har
blitt relativt sett enda gunstigere i
2019, gjennom at alternativet, som er
å oppta billån, har blitt litt dyrere
etter skatt, når verdien av rentefra
draget på Skattemeldingen har gått
ned fra 23 prosent i 2018 til 22 pro
sent i 2019.

Det er også verdt å merke seg at leas
ing ble gunstigere i 2018 fordi leasing
selskapene ikke lenger behøvde å fak
turere årsavgift med tillegg av
merverdiavgift, ettersom forsikrings
selskapene overtok ansvaret med å
fakturere trafikkforsikringsavgift, som
ikke skal tillegges merverdiavgift.

BILSALG 2017/2018:

Leaser hybridbil, eier elbil
Nordmenn leaser gjerne en
hybridbil, men velge å eie elbil,
viser en undersøkelse som
SSB har gjort av det norske
personbilsalget i 2017. Ifølge
SSB.no var hele 38 prosent av de
nye personbilene solgt i 2017
registrert på et leasing- eller
utleieselskap, mot tilsvarende
bare 24 prosent tilbake i 2008.
Samtidig var det store forskjeller mel
lom de ulike drivlinjene (bensin/
diesel/elbiler/ladbare hybridbiler/
hybridbiler). Mens hele 49 prosent av
førstegangsregistrerte hybridbiler i
2017 var registrert på et leasing- eller
utleieselskap, var andelen bare 14 pro
sent for elbiler det samme året. Dette
sammenfaller for øvrig helt med våre
interne undersøkelser som vi har gjort
av bilsalget i 2018, hvor da spesielt
leasing-trenden for hybridbiler ser ut
til å fortsette.
Det finnes riktignok ikke løpende
tilgjengelig offentlige tall over leasing
andeler pr. drivlinje, slik som SSB.no
har undersøkt, men ved å se på næ
ringsandelen får man en veldig god
indikasjon, fordi alle leasingbiler blir
registrert på et leasingselskap (=næ
ringssalg). Mens næringsandelen på
ladbare hybridbiler lå på 66 prosent i
2017, økte andelen til 75 prosent i

2018, ifølge tall fra Opplysningsrådet
for Veitrafikken. For ikke-ladbare hy
bridbiler var trenden enda tydeligere,
her var næringsandelen for alle biler
solgt i 2017 på 50 prosent, mens den
økte til 65 prosent i 2018.
Samtidig viser tall fra Finansierings
selskapenes Forening at det ble satt ny
rekord i leasingsalget i 3. kvartal 2018
isolert, hvor 41,5 prosent av personbil
salget ble solgt på leasing (leiebiler
kommer i tillegg).
Nedgang i bilsalget
147 929 personbiler ble registrert i
2018, noe som var en nedgang på
6,8 prosent fra 2017.
Elbiler øker sterkt
Kombinasjonen av flere nye elbiler på
markedet med økt rekkevidde og fort
satt svært gunstige rammebetingelser
fra staten, gjorde at salget av elbiler
steg med hele 40 prosent i 2018.
46 092 nye elbiler ble fasiten da nytt
årsrakettene ble smelt av, noe som
innebærer en 40 prosent økning fra
2017.
Ladbare hybridbiler svakt ned
Salget av ladbare hybridbiler gikk til
bake med 9,2 prosent, noe som sann
synligvis skyldes at flere aktører fikk
en stans i leveranse fra fabrikk i
2. halvår i forbindelse med innføring
av ny europeisk WLTP testmetode for

utslipp. Ser man isolert på 1. halvår,
økte salget faktisk med hele 26 pro
sent, slik at nedgangen i 2. halvår ble
på så mye som 35 prosent.
Dieselsalget fortsetter fallet
For dieselbiler gikk salget i motsatt
retning av elbilsalget i 2018, 26 253
dieselbiler ble registrert, en nedgang
på 28 prosent fra 2018, og diesel
andelen var på 18 prosent.
Firmabilandel litt opp
Firmabilandelen (dvs. nærings
andelen) av personbilsalget gikk litt
opp og endte på 54,1 prosent i 2018,
mot 52,3 prosent i 2017. Hovedårsa
ken til den sterke veksten er sannsyn
ligvis at tallet også inkluderer biler
som blir finansiert på privatleasing,
noe som har vært sterkt økende de
siste årene.
Redusert CO2-utslipp
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle
solgte personbiler endte på 74 g/km i
2018, en reduksjon fra 82 g/km i
2017.
4WD øker svakt
41,7 prosent av alle nye personbiler
som ble solgt i 2018 hadde drift på
alle fire hjul, en liten økning fra
41,2 prosent i 2017.
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Bilbransjen velger firmabil
Bilbransjen er en av bransjene
hvor firmabil fortsatt i stor grad
er et vanlig frynsegode. Det er
sannsynligvis fordi det spesielt
for bilforhandlere er mest
praktisk og hensiktsmessig at de
ansatte har firmabil, ettersom de
uansett må ha demonstrasjonsbiler til utlån til sine kunder. En
eventuell alternativ ordning med

fast bilgodtgjørelse vil i realiteten
bety doble bilkostnader.
Det finnes ingen offisielle tall for hvor
mange i bilbransjen som har firmabil,
men ut fra en kort spørrerunde hos
Møller Mobility Group og Bertel O.
Steen, samt min egen organisasjon
Motor Gruppen, får vi bekreftet at
firmabilordning er svært vanlig, spesi
elt ute i forhandlerapparatet.

– Vi har ca. 700 rene firmabiler i kon
sernet vårt, bekrefter informasjonsdi
rektør Paul Hegna i Møller Mobility
Group. Av disse utgjør ca. 450 biler
som brukes som en kombinasjon av
firmabiler og demonstrasjonsbiler i
Møller Bil, som er den egeneide
detaljvirksomheten (representerer ca.
55 prosent av bilomsetningen deres).

Rune har firmabil

Rune Nilsen jobber som salgskonsu
lent hos Motor Forum Oslo, en be
drift som har totalt 11 firmabiler, og
som inngår i Motor Gruppen. De
ansatte skattlegges ut fra en bilpoolordning hvor snittprisen på firma
bilene ligger på 340 000 kroner. Med
en marginalskatt på firmabilen på
43,4 prosent koster firmabilen ham
3575 kroner i firmabilskatt hver
måned i 2019. Rune er stort sett for
nøyd med å ha firmabil, selv om det
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er en utfordring at han aldri helt vet
hvilken bil han kan bruke hjem om
ettermiddagen eller i helgene.
En dag kan det være en Mitsubishi
Outlander PHEV som er ledig, en
annen dag en Renault Clio, en tredje
dag en Dacia Duster. Med en gam
mel familiegård på Helgelandskys
ten, og et aktivt fritidsliv med skitu
rer og gåturer i skog og mark, brukes
firmabilen aktivt privat. – Samtidig

blir det gjerne slik at når kona skal ut
å handle, så brukes firmabilen frem
for en privatbil som hun normalt dis
ponerer, sier Rune. Ikke så overras
kende det når marginalkostnaden
ved bruk av en firmabil på private
turer tross alt er lik null. Nilsen an
slår privat kjørelengde til 25 000 km
i året, men har tilnærmet ingen
yrkeskjøring selv, utover det kunder
bruker bilen(e).

Elbil er stort sett gunstig
som firmabil
Med 40 prosent reduksjon i
listeprisen, er det gunstig å ha
elbil som firmabil, spesielt om
man velger elbil i den dyreste
enden av prisskalaen.
Har du eksempelvis en elbil til
800 000 kroner som firmabil, koster
den deg 4588 i ekstra skatt (ut fra
43,4 prosent marginalskatt) pr.
måned. En Renault ZOE til 259 900
kroner koster deg til sammenligning
1691 kroner i månedlig firmabilskatt
(med 43,4 prosent marginalskatt).
Samtidig innebærer en ny avklaring at
du ikke skal skattlegges for å ha fir
mabetalt hjemmelader. Glem heller
ikke at du kan få refundert privat
hjemmelading av din arbeidsgiver
skattefritt. Det er imidlertid ingen
automatikk i at det alltid er gunstigst
å velge ren firmabil sammenlignet
med bilgodtgjørelse. Vi anbefaler all
tid å gjøre en konkret vurdering i
hvert enkelt tilfelle.

Skattefri hjemmelader
Vurderer du å bytte fra fossilbil til elbil,
blir lading raskt et tema. Hva slags løs
ning skal du velge? Mens noen elbilbru
kere nok vil kunne greie seg med lading
på jobb eller bruk av en offentlig lade
stasjon, vil brorparten sannsynligvis
sverge til hjemmelading. I elbilens tid

lige fase har nok de aller fleste valgt å
lade elbilen hjemme på en vanlig
schuko-stikkontakt, enten i egen garasje
eller i et fellesanlegg. Stadig flere anbe
faler dog å bruke en godkjent hjemme
lader som gir både raskere og sikrere
lading. Ikke minst fraråder Direktoretat
for samfunnssikkerhet lading av elbil på
vanlig schuko-stikkontakt.
Raskere hjemmelading blir også vikti
gere ettersom elbilene stadig får større
batterier. En ferdig montert godkjent
hjemmelader koster gjerne fra 15 000
til 18 000 kroner ferdig montert. De
fleste bilforhandlere har etablert et
samarbeid med elektromontører og

selger hjemmeladere på linje med
annet ekstrautstyr til bilen.
Ifølge Skatte-abc 2018/2019 inngår
ikke kostnader som arbeidsgiver har
til installasjon av hjemmelader hos
skattyter i standardtillegget.
Dette betyr at det heller ikke skal til
legges bilens listepris som annet
ekstrautstyr.
En ny uttalelse fra Skattebetalerfore
ningen av 22. januar 2019 taler for at
slikt utstyr ikke er skattepliktig for
skattyter:

Firmabilskatt pr. mnd. i 2019 (elbil)
Tabellen nedenfor viser hva en elbil koster deg i form av økt skatt pr. måned i 2019.
Tabellen bygger på noen enkle forutsetninger som trolig svært mange firmabilbrukere oppfyller;
a) Yrkeskjøring under under 40 000 km årlig b) Elbil nyere enn fire år

Bilens listepris
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
1 000 000
1 100 000
1 200 000
1 300 000
1 400 000

Skatt pr. mnd. 34,4 %
1 032
1 548
2 064
2 580
2 948
3 292
3 636
3 980
4 324
4 668
5 012
5 356
5 700

Skatt pr. mnd. 43,4 %
1 302
1 953
2 604
3 255
3 720
4 154
4 588
5 022
5 456
5 890
6 324
6 758
7 192

Skatt pr. mnd. 46,4 %
1 392
2 088
2 784
3 480
3 977
4 441
4 905
5 369
5 833
6 297
6 761
7 225
7 689
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«Etter Skattebetalerforeningens vurdering foreligger det
ikke skatteplikt på hjemmelader til elbil montert for bruk av
elbil som firmabil, ettersom dette blir å anse som en erstat
ning for drivstoff (bensin/diesel) til en vanlig fossilbil, og at
det er en forutsetning for å drifte elbilen, og så lenge
hjemmeladeren kun benyttes til lading av firma-elbilen.
Hvis derimot hjemmeladeren også benyttes til lading av en
annen privat elbil, må det gjøres en skjønnsmessig vurdering
av bruken, slik at det oppstår en skatteplikt (som en natural
ytelse) på den andelen som hjemmeladeren benyttes til å
lade den private elbilen.»

Private strømutgifter
Når du har elbil som firmabil, har du også rett til å få refun
dert private strømutgifter, noe blant annet min egen ar
beidsgiver har tilrettelagt for i flere år. Dette kan gjøres ved
en tallmessig oppstilling av sannsynligjøring av faktiske
kostnader ved privat lading. Enklest er det å ha en egen
strømmåler på hjemmeladeren og bruke snittpriser for
strømforbruk og nettleie som grunnlag for beregning av
refusjonsbeløp. Eventuelt må dette sannsynliggjøres ved å
beregne antatt strømforbruk ut fra årlig kjørelengde samt
strøm- og nettleiekostnader.

Jobblading
Samtidig bør arbeidsgiver tilrettelegge for lading på arbeids
plassen, noe som gjør at elbil blir et langt mer reelt alterna
tiv for stadig flere ansatte. Velger man en såkalt intelligent
ladeløsning, kan ansatte med private elbiler/ladbare hybrid
biler også lade bilen på den samme ladestasjonen, og de kan
belastes for strømforbruk individuelt uten bruk av ressurser

KONTOR TIL LEIE
VI VIL HA EN REGNSKAPSFØRER I HUSET
Om oss: Eventbyrået Trond & Trond AS disponerer to

kontorer, og ønsker å leie ut et kontor til noen som også kan
overta jobben med å være vår regnskapsfører. Vi er
hyggelige, omgjengelige typer som alltid har kaffe på kanna.

Beliggenhet: Sentralt bak slottet i Oslo. Underetasje, men

kontoret dere leier har et stort takvindu som slipper inn rikelig
med dagslys.

Adkomst: Leie av p.plass kan diskuteres. Flere muligheter hva
ang. offentlig transport: Trikk (11, 17, 18, 19), Buss 21.
Nationaltheatret (T-Bane, Tog) 10 min. gange.
Adresse:
P.rom:
Husleie:
Fellesutg:
Kontakt:
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Oscars gate 30, 0352 Oslo
18 m2
Kr. 14.000,- + fellesutgifter
Kr. 1.000,- (inkl: strøm, internett, kopirekvisita, vaktmester)
Epost: lars@trondogtrond.no, Tlf: +47 95 20 04 22

hos arbeidsgiver. Dette er en løsning som artikkelforfatteren
har god erfaring med fra egen arbeidsgiver.

Strøm=billig drivstoff
I mai 2018 kunne Nettavisen melde om rekordhøye driv
stoffpriser i Norge, og at bare to land i verden har høyere
drivstoffpriser. Selv om også strømprisene har økt mye, så
blir «drivstoffregningen» for elbiler uansett bare en brøkdel
av prisen sammenlignet med fossilbiler, med mindre man
kun bruker private ladestasjoner à la Fortums Charge-andDrive. Ifølge tall fra SSB.no var gjennomsnittlig strømpris i
3. kvartal 2018 på kr 1,23 pr. kwh (inklusive nettleie og
avgifter). Med et beregnet strømforbruk på en Renault ZOE
på 1,33 kwh/10 km, blir strømkostnaden kun kr 1,64
pr. 10 km. Til sammenligning blir bensinkostnaden for en
Renault Clio med gjennomsnittlig forbruk på 0,46 l/10 km
– og med bensinpris 15,84 pr. liter (snitt for desember 2018
ifølge (https://no.globalpetrolprices.com/Norway/gasoline_
prices/) på kr 7,29 pr. 10 km.

Bompenger
Selv om det blir innført bompenger for elbiler i flere byer
fremover, er elbilister garantert å betale maksimalt 50 pro
sent av satsen for fossilbiler, og dermed fortsetter «bompen
gefesten» for elbilene. Når vi i tillegg tar hensyn til at elbiler
har null trafikkforsikringsavgift og fortsatt gratis parkering
i mange byer, kan landets stadig voksende hærskare av elbi
lister fortsette å «le hele veien til banken» i 2019.
Forsikringspremien for elbiler har g enerelt også vært gun
stig, ettersom teorien har vært at elbilene kjører langsom
mere og mer forsiktig, og brukes mest på korte strekninger
og i tettbygde strøk. Nå melder imidlertid forsikringsselska
pene at elbiler bulker stadig mer. Vi ser at skadefrekvensen
er litt høyere på elbiler enn den er på biler med fossile moto
rer. Årsaken til dette er nok at elbiler har et kraftig dreiemo
ment og svært rask akselerasjon, og dette overføres direkte
når du tråkker på gasspedalen», sa Vidar Bustad som er
leder ettermarked i IF til ABC Nyheter i september 2018.

Verditap/leasing
Mens det er enkelt å beregne driftsutgifter på en elbil, er det
årlige verditapet mer usikkert, og det finnes ingen offentlig
tilgjengelige tall for verditap på elbiler. I elbilens tidlige fase
dannet det seg en oppfatning om at elbilene hadde et høyt
verditap grunnet usikkerhet rundt batteriene. Eksempelvis
kunne vi den 29. januar 2015 lese på VG.no at «Elbiler faller
mest i pris». Her var konklusjonen at mens en Nissan
Qashqai «bare» mistet omtrent 36 prosent i verdi på tre år,
så var verdifallet på en Nissan Leaf 55 prosent. Våre interne
analyser viser er at dette har endret seg mye de siste par
årene, ikke minst som følge av at elbilene har fått vesentlig
lengre rekkevidde, og derfor har blitt et reelt alternativ for
langt flere norske bileiere. I 2018 ble dessuten omregistre
ringsavgift på elbiler fjernet, noe som helt klart har en posi
tiv effekt for verditapet på bilen. Den eneste sikre måten å
beregne verditap på er fortsatt å bruke leasing. Da kjøper
man ikke bilen selv og slipper usikkerheten rundt bilens

verditap, får forutsigbare månedlige
beløp som inkluderer renter og av
skrivning, noe som forenkler budsjet
tering/sammenligning av firmabil og
bilgodtgjørelse. Eventuelle skader vil
påvirke totalkostnaden, også ved
leasing.
Erfaringen så langt er imidlertid at
relativt få forbrukere velger leasing av
elbiler (se egen sak om bilsalget i
2018). Dette kan skyldes at kjøperne
har mindre teknologifrykt ved kjøp av
elbiler. Det kan også skyldes at leasing
av elbiler er klart dyrere enn fossil
biler, spesielt om man sammenligner
med ladbare hybridbiler. Dette be
kreftes i en prissammenligning på
privatleasing som VG.no hadde i
november 2018 av de ti mest solgte
personbilmodellene i 2018. Her var
fire elbiler representert – Nissan Leaf,
Volkswagen eGolf, BMW i3 og
Renault ZOE. Snittprisen på disse fire
bilene lå på 315 370 kroner (ifølge
våre beregninger), mens gjennom
snittlig månedlig totalpris (tatt hen
syn til månedsleie, startleie og etable
ringsgebyr) lå på 4677 kroner eller
1,48 % av gjennomsnittlig bilpris (to
av bilene hadde 15 000 km årlig kjø
relengde, to hadde 10 000 km årlig
kjørelengde, og to av bilene var inklu
sive service).
Til sammenligning var to ladbare
hybridbiler med i undersøkelsen,
nemlig Volvo XC60 T8 og Mitsubishi
Outlander PHEV Instyle+. Snitt
prisen på disse to bilene lå på 664 900
kroner (ifølge våre beregninger), mens
gjennomsnittlig månedlig totalpris

(tatt hensyn til månedsleie, startleie
og etableringsgebyr) lå på 7290 kro
ner (på Outlanderen var det inklusive
service), eller 1,10 % av snitt bilpris.
Tesla var for øvrig ikke med i pris
sammenligningen ettersom Tesla
Norge ikke tilbyr leasing direkte selv.
Hovedårsaken til denne prisforskjel
len er at mens ladbare hybridbiler har
en stor avgiftsfordel på leasing, ved at
bilen har lav engangsavgift og tilsva
rende høy momsfordel (leasingselska
pet har fradrag for merverdiavgiften,
sum merverdiavgiften på leasingleien
blir langt lavere), har elbiler ingen
spesielle avgiftsfordeler på leasing.
Samtidig må tilføyes at det er en
risiko på elbiler for at leasingleien blir
tillagt merverdiavgift fra 1. januar
2021, fordi det midlertidige ESAavgiftsfritaket som Norge nyter godt
av i dag, utløper 31. desember 2020.

Flest velger billån
Ifølge våre undersøkelser er vanlig
billån den aller mest foretrukne
finansieringsformen for elbiler, og
ca. 40 prosent av alle elbiler registrert
i 2018 er finansiert på denne måten.
Finansselskapene tilbyr billån med
løpetid på opptil ti år, og det er mulig
å få opptil 100 % finansiering. Til
forskjell fra privatleasing er det viktig
å huske på at du får fradrag for rente
utgifter og gebyrer på skattemeldin
gen, og at verdien av fradraget i 2019
er 22 prosent, en liten reduksjon fra
23 prosent i 2018. Med et billån over
eksempelvis ti år blir gjerne måneds

beløpet lavere enn leasingprisen, men
har du mulighet, så er det gjerne
smart å nedbetale bilen raskere, slik at
du ikke risikerer å sitte igjen med
gjeld på bilen den dagen du skal selge
den. Dette gjelder spesielt om du ikke
betalte noe kontant ved kjøp av bilen.

Bilgodtgjørelse
Elbilister fikk inntil sommeren 2018
10 øre ekstra i form av statens satser
ved bruk av egen bil i jobben, men fra
26. juni 2018 ble disse likestilt med
andre bilbrukere. Satsen er nå kr
4,03 pr. km, uavhengig av årlig kjøre
lengde (se egen sak om bilgodtgjø
relse). Ifølge tidligere undersøkelser er
slik kilometerbasert kjøregodtgjørelse
etter statens satser det mest vanlige,
men ordninger med fast bilgodtgjø
relse synes å bli stadig mer populært.
Slike ordninger kan bestå av enten et
fast månedlig beløp, en fast godtgjø
relse pr. kjørte kilometer, eller en
kombinasjon av disse. Noen firmaer
velger også utelukkende å gi et rent
lønnstillegg ved overgang fra firma
bilordning.
Mottar du en fast kjøregodtgjørelse,
vil de fleste arbeidsgivere kreve at du
leverer månedlig kjørebok, for så å
splitte opp kjøregodtgjørelsen i en
trekkfri del og en trekkpliktig del.
Enkelte arbeidsgivere vil helst unngå
dette ansvaret, og for å få skattemessig
fradrag for yrkeskjøringen holder det
at du som bilbruker i selvangivelsen
legger med en kjørebok som viser
total yrkeskjøring gjennom året.

Bygg din bedrift med
gode medarbeidere.
Som spesialisten innen økonomi og regnskap
gir vi deg verdiskapning gjennom gode
medarbeidere. Se mer på bjorgfjell.no
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KJØRELENGDER

Årlig privatkjøring (inkl arbeidskjøring)
Årlig yrkeskjøring

7 500 km
7 500 km

Sum årlig kjørelengde

15 000 km

DRIFTSUTGIFTER

Ink mva

Trafikkforsikringsavgift
Forsikring pr år:
Pris pr Kwh ink. nettleie
Forbruk Kwh pr 10 km
Service - pris pr km ink mva:
Vask + annet vedlikehold pr år:
Sum årlige driftsutgifter

0
4 200

1,23
1,33
0,20

Eksempel – Elin Elbilist

TOTALE ÅRLIGE UTGIFTER

2 454
3 000
3 000
12 654
Ink mva

Driftsutgifter

12 654

Leasingutgifter

Elin Elbilist har fått tilbud om ny
jobb og får tilbud om bilordning
med totalramme på 70 000
kroner i året. Elin kan da velge
mellom ren firmabil og fast
bilgodtgjørelse. Hun bestemmer
seg for en Renault ZOE elbil med
listepris på 273 500. Elin vil få en
lønnsinntekt i den nye jobben på
640 000 kroner.
Velger Elin bort firmabil, får hun
2800 kroner i fast månedlig kjøre
godtgjørelse, med tillegg av statens
satser.
Elin får en samlet bilgodtgjørelse på
62 850 kroner i året med 7500 km
årlig yrkeskjøring
Forutsetninger:
a. Renault ZOE med listepris
273 500 (inkl. v/h og metallic)
b. Leieperiode tre år/45 000 km
c. Leiepriser ifølge VG.no sin pris
undersøkelse (se ovenfor)
d. Årlig kjørelengde 15 000 km,
herav 7500 km privatkjøring og
7500 km yrkeskjøring
e. Elin Elbilist får statens satser for
yrkeskjøring i tillegg til fast må

48 731

Total årlige bilutgifter

61 385

BILGODTGJØRELSE

Fast godtgjørelse
Variabel godtgjørelse:
Statens satser

Pr md.

2 800

sats pr km

0,00

Egen sats pr km

Egen variabel

Sum årlig bilgodtgjørelse

33 600 (årlig)

30 225 (årlig)

63 825

FIRMABIL: Arbeidsgivers utgifter

Firmabil/sjablon

Årlig leasingutgifter
Årlig driftsutgifter
Arbeidsgiveravgift
Totale utgifter (før skatt)

Egenleid bil

48 731 Bilgodtgjørelse
12 654
6 941 Arbeidsgiveravgift
68 326 Totale utgifter

FIRMABIL: Ansattes utgifter

5 298
69 123

Egenleid bil

Sjablon

Bilens skattemessige listepris (justert)
30% av første (opptil) 308.500
20% av overstigende
Årlig skattbar fordel:
Ekstra skatt (43,4%)

63 825

164 100
49 230
0
49 230
21 366

Bilgodtgjørelse
Skatt overskudd (43,4%)
Årlig leasing
Årlig driftsutgifter
Netto bilutgifter

63 825
16 308
48 731
12 654
13 867

ANSATTES ÅRLIGE
BILUTGIFTER
Utdrag fra Firmabilkalkulator
laget avNETTO
Jan Traaseth.
21 366

f.
g.
h.
i.

nedlig kjøregodtgjørelse
på 2850 kroner
Strømforbruk beregnet til
1,33 kwh./10 km, strømpris
kr 1,25 pr. kwh.
Forsikring er ut fra Enter Forsik
ring – 15 000 km årlig/70 %
bonus. Bosted Vestlandet.
Servicepriser innhentet fra Motor
Forum
Diverse utgifter vedlikehold er
satt til 3000 kroner årlig
Sjablon

13 867

Egen Bil

Konklusjon
Etter fradrag for skatt på overskudd
på bilgodtgjørelsen, driftsutgifter og
leasingutgifter, sitter Elin igjen med
netto bilutgifter på 13 867 kroner i

året, mens firmabilskatten på Renault
ZOE’n vil utgjøre 21 366 kroner.
Dette innebærer en årlig besparelse
på 7499 kroner ved å velge bilgodt
gjørelse fremfor firmabil. Over leie
perioden på tre år blir besparelsen
hele 22 497 kroner. På den annen
side må Elin Elbilist beregne en risi
kopremie for mulig unormal slitasje
og egenandeler og tap av bonus ved
skader i privat kjøring (egenandeler
eller utbedring av skader pådratt i
yrkeskjøring kan dekkes av arbeids
giver, jf. Skatte-ABC 2.2.4.). Endelig
er det verdt å nevne en mulig økning
i leasingleien hvis momsfritaket blir
fjernet, eventuelt hvis det skulle bli
renteøkninger.

Firmabil eller egenleid elbil?
Har arbeidsgiveren din en
bilordning med tilbud om valg av
både firmabil og bilgodtgjørelse,
er det vår erfaring at du kan
spare tusener av kroner i året på
å velge den gunstigste ordningen.
Det endelige svaret vil alltid avhenge
av a) ditt kjøremønster b) valgt bil
type c) Hvilken alternativ kompensa
sjon du får hvis du ikke velger firma
bil – fast/variabel bilgodtgjørelse/
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billønn. Ikke alle firmabilbrukere får
noen form for kompensasjon, som for
eksempel bilselgere, noe som selvsagt
taler positivt for at det å ha firmabil
blir et gunstig alternativ, men med
mindre du er av typen «Sofa-Ola»
som trives best i sofaen foran TVen,
og heller ikke har noen hytte som du
bruker bilen til i helgene.
Bilutgiftene vil i utgangspunktet være
de samme uavhengig av valgt bilord
ning, men erfaringsmessig blir man

mer bevisst på kostnader når man må
betale ut av egen lomme, enn når ar
beidsgiver betaler. Det kan for eksem
pel gjelde vask og vedlikehold av
bilen. Velger du egenleid (privat
leasing) elbil, anbefaler vi alltid at du
tar like godt vare på bilen som om du
skulle eie den, noe som betyr jevnlig
vask og stell, samt å utbedre eventu
elle skader underveis i leieperioden.
Da unngår du å måtte betale for
unormal slitasje når leasingbilen skal
innleveres.

Skattemeldingen

– slik unngår du tilleggsskatt
Er du i tvil om en inntekt er skattepliktig eller om du har rett til å gjøre et
fradrag? Informer om det i skattemeldingen og gi nødvendige
tilleggsopplysninger. Da unngår du tilleggsskatt.
Selv om skattemeldingen er ferdig
utfylt, er det du selv som er ansvarlig
for at skattemyndighetene mottar rik
tige og fullstendige opplysninger. Du
er pålagt en opplysningsplikt og skal
opptre aktsomt og lojalt slik at skat
teplikten i rett tid blir klarlagt og
oppfylt. Finner du feil, har du plikt til
å varsle skattemyndighetene om disse.

Ikke lenger et eget merknadsfelt

Frem til skattemeldingen for 2017 var
det for personlige skattytere et merk
nadsfelt for tilleggsopplysninger. Selv
om dette er blitt fjernet, har ikke plik
ten til å gi opplysninger blitt endret.
Personlige skattytere og selskaper må nå
gi disse opplysningene i egne vedlegg.

Hvert år for seg

Husk også at du må gi opplysninger
knyttet til hvert aktuelle inntektsår.
Det holder ikke at du har gitt opplys
ningene i tidligere års skattemeldinger.
Hvis du først etter å ha levert skat
temeldingen blir klar over at du skulle
ha gitt nærmere opplysninger om et
forhold, må du ettersende dette så fort
som mulig. Hvis du først blir til
skrevet av skattekontoret angående et
forhold, er det i forhold til tilleggs
skatt for sent om du først nå i tilsvaret
gir opplysninger. Det vil også kunne
være for sent hvis opplysningene du
nå sender inn er utledet av konkrete
kontrolltiltak du har blitt kjent med.
Det er nå (fra inntektsåret 2016) slik at
du egenfastsetter og kan sende ny skat
temelding eller endre enkeltposter. Det

kan du gjøre i tre år etter leveringsfris
ten. Dette må på samme måte også
gjøres før skattekontoret tar kontakt
om du skal unngå tilleggsskatt.

Tilleggsskatt ved manglende
opplysninger

Oppfyller du ikke opplysningsplikten,
straffes du med tilleggsskatt. Ved tvil
er det skattekontoret som må bevise at
du har gitt uriktige eller ufullstendige
opplysninger eller at du har unnlatt å
gi pliktige opplysninger. Videre må de
bevise at disse opplysningene har ført
til eller kunne ha ført til for lav skatt.
Opplysningsplikten gjelder de fak
tiske forholdene. Selger du din bolig
og opplyser om at du har bodd der i
over ett år, når det ikke er tilfelle, har
du gitt uriktige opplysninger.
Hvis du i en komplisert sak gir en
kelte riktige opplysninger, men holder
tilbake andre relevante opplysninger,
vil du ha gitt ufullstendige opplysnin
ger. I begge disse tilfellene vil det
kunne ilegges tilleggsskatt.
Du plikter ikke å gi opplysninger om
aktuelle lovbestemmelser eller din for
ståelse av disse.

En objektiv vurdering

Om du har gitt uriktige eller ufullsten
dige opplysninger, må vurderes objek
tivt. Det holder altså ikke at du selv
har vurdert opplysningene til ikke å
være relevante. Har du misforstått
skattereglene og derfor unnlatt å gi
opplysninger, vil du ha gitt uriktige
eller ufullstendige opplysninger. Selger

Rådgiver skatt,
Paal Braanaas,
Revisorforeningen

selskapet ditt en aksjepost i et selskap
notert på Oslo børs, kan det være at
selskapet er skattemessig hjemme
hørende i lavskatteland utenfor EØS
og derfor utenfor fritaksmetoden.
Behandler du dette som en gevinst i
fritaksmetoden uten å gi nærmere opp
lysninger, har du gitt uriktige eller
ufullstendige opplysninger.
Hvis du derimot har gitt opplysninger
slik at skattekontoret blir klar over
den aktuelle problemstillingen, vil du
ha oppfylt opplysningsplikten. Du
bør spørre deg selv om den aktuelle
problemstillingen rimelig klart frem
kommer og om du har fått med alle
relevante forhold. Er du i tvil – gi
y tterligere opplysninger.

Satser

Tilleggsskatten er 20 prosent av den
skattemessige fordelen. For grove til
feller kan det gis skjerpet tilleggsskatt
på 20 eller 40 prosent i tillegg til den
ordinære satsen.
Det skal ikke ilegges tilleggsskatt hvis
skattyters forhold må anses som unn
skyldelig. Ved vurderingen vil person
lige forutsetninger, alder, erfaring
med økonomiske forhold mv., tilleg
ges vekt. Tilleggsskatt skal heller ikke
fastsettes når de uriktige eller ufull
stendige opplysningene skyldes åpen
bare regne- eller skrivefeil eller der
den skattepliktige frivillig retter eller
utfyller opplysninger eller der tilleggs
skatten vil bli under 1 000 kroner.
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Gunstige regler for opsjoner
i oppstartselskaper
Med virkning for 2018 er det innført gunstige regler for beskatning av
aksjeopsjoner i oppstartselskaper. Fordelen beskattes fortsatt som
lønnsinntekt for den ansatte, men beskatningen utsettes til
tidspunktet for realisasjon av de underliggende aksjene.
En aksjeopsjon er en rett, men ikke en
plikt til å kjøpe aksjer. Opsjonene
utenfor arbeidsforhold beskattes ved
realisasjon av opsjonen (salg av opsjo
nen eller innløsning til aksjer) som
kapitalinntekt med 22 % (2019), men
slik at gevinsten multipliseres med
1,44. Gevinsten er vederlaget som er
mottatt ved realisasjonen av opsjonen
minus det som er betalt for opsjonen
(premien) og det som er betalt for ak
sjen. Har du betalt 10 kroner for retten
til å kjøpe en aksje til 100 kroner vil
gevinsten blir 40 dersom du innløser
opsjonen og aksjen på det tidspunktet
har en omsetningsverdi på 150 kroner.
Hovedregelen for opsjoner i arbeids
forhold er beskatning av fordelen som
lønnsinntekt, men da allerede ved
erverv av de underliggende aksjene.
Ved opsjoner i oppstartselskaper be
skattes fordelen den ansatte får også
som lønnsinntekt, men først ved reali
sasjon av de underliggende aksjene.

Arbeidsgiver beregner opsjonsfordelen
på det tidspunkt opsjonen innløses til
aksjer, men innberetter fordelen og
betaler arbeidsgiveravgift først når
aksjene realiseres. Aksjens omset
ningsverdi lagt til grunn ved innløs
ning av opsjonen, blir den ansattes
inngangsverdi på aksjen. Eventuell
senere gevinst (multiplisert med 1,44)
på aksjen skattlegges som kapitalinn
tekt med 22 %. Ordningen har der
med først og fremst en positiv likvidi
tetsmessig effekt for den ansatte og
oppstartselskapet.
Det skal innledningsvis nevnes at det
med virkning fra 1. juli 2017 ble inn
ført en gunstig bestemmelse for aksje
innskudd i oppstartselskaper, men
denne gjelder ikke ansatte.

Vilkår knyttet til den ansatte

Ordningen gjelder kun ansatte som
tiltrer oppstartselskapet etter 1. januar
2018. Ansatte før dette tidspunktet
faller altså utenfor.
Ordningen forutsetter videre at den
ansatte har en arbeidstid på minst
25 timer pr. uke beregnet på årsbasis.
Et ytterligere vilkår er at den ansatte
eller den ansatte sammen med nærstå
ende ikke eier eller kontrollerer mer
enn fem prosent av aksjene eller stem
mene i tildelingsåret eller i de to fore
gående årene.

Ved opsjoner i oppstartselskaper
beskattes fordelen den ansatte
får også som lønnsinntekt, men
først ved realisasjon av de
underliggende aksjene.
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Opsjonene den ansatte får i oppstart
selskapet må i tillegg innløses til
a ksjer tidligst tre år og senest ti år
etter tildelingstidspunktet.

Rådgiver skatt,
Paal Braanaas,
Revisorforeningen

Skal den ansatte få utsatt beskatnin
gen, må opsjonen innløses til aksjer.
På innløsningstidspunktet må
arbeidsgiver beregne en opsjonsfordel
som settes til differansen mellom ak
sjens omsetningsverdi og innløsnings
prisen. Det er en tidsbegrensing på
hvor lenge beskatningen kan utsettes.
Dersom aksjene ikke realiseres innen
fem år etter innløsningstidspunktet
eller den ansatte slutter i selskapet før
disse fem årene er gått, skal beskat
ning likevel gjennomføres.
Det er kun fordel inntil 500 000 kro
ner som omfattes av ordningen.

Et eksempel
Nina fikk ved ansettelsen i 2018 en
opsjon på å kjøpe 500 aksjer til
100 kroner pr. aksje. Hun betalte ikke
noe for opsjonen. I 2022 innløser hun
opsjonen og får aksjer. På innløs
ningstidspunktet er omsetningsver
dien pr. aksje 1000 kroner. Arbeids
giver beregner på dette tidspunktet
opsjonsfordelen til 450 000 kroner
(500 000–50 000). Nina beskattes
ikke på innløsningstidspunktet. Vi
tenker oss at hun slutter i selskapet i
2023, men beholder aksjene.
Opsjonsfordelen på 450 000 kroner
kommer da til beskatning som lønn
siden hun slutter i selskapet. Hennes
inngangsverdi på aksjene økes med
450 000 kroner (totalt 500 000 kro
ner) som er beløpet arbeidsgiver har
benyttet ved beregningen av opsjons
fordelen. Aksjene skattlegges først ved
senere realisasjon som kapitalinntekt
(multiplisert med 1,44%) med 22 %.

Vilkår knyttet til oppstartselskapet
Vær oppmerksom på at definisjonen
av oppstartselskaper i denne bestem
melsen og i bestemmelsen for aksje
innskudd i oppstartselskaper, ikke er
helt sammenfallende.
Det kan videre oppfattes som mis
visende at lovgiver i begge bestemmel
sene har valgt å bruke beskrivelsen opp
startselskap. Umiddelbart vil det for
mange gi en forestilling om at det da
må gjelde et nystiftet selskap. Det er
imidlertid slik at selskapet ikke skal
være eldre enn seks år i tildelingsåret,
medregnet stiftelsesåret. For et aksjesel
skap som er stiftet 2. januar 2014, vil
ordningen kunne anvendes hvis opsjo
nen tildeles innen utløpet av 2019.

Oppstartselskapet skal ikke drive
kull- eller stålvirksomhet. Det må
videre i hovedsak drive annen aktivi
tet enn passiv kapitalforvaltning, men
kan like gjerne være en snekkerbedrift
som et teknologiselskap.
Ordningen gjelder bare aksjeselskaper
og det kan ikke være i økonomiske
vanskeligheter på tidspunktet den
ansatte blir tildelt opsjonen.
Antall årsverk må være ti eller færre
og samlede driftsinntekter og balanse
sum må være 16 millioner eller
mindre i inntektsåret før tildelingen
av opsjonen.

Fordelen for et oppstartselskap ved å
benytte seg av ordningen, er at det
kan trekke til seg ansatte som kan la
seg friste av opsjoner og fremtidig
eierskap. Ordningen vil gi enkelte
rapporteringsplikter, men vil ellers gi
oppstartselskapet bedret likviditet i
forhold til utsatt betaling av arbeids
giveravgift.
Utvikler oppstartselskapet seg posi
tivt, skal det nevnes at den ansatte
fortsatt vil ha en fordel av å innløse
opsjonen til aksjer så tidlig (tidligst
tre år etter tildelingstidspunktet) som
mulig for å minimere beregnet
opsjonsfordel og senere lønns
beskatning.

BETAL I 2019 – FÅ FRADRAG FOR 2018:

Pensjon for selvstendig
næringsdrivende
Er du næringsdrivende, er det
ennå ikke for sent å sikre deg
skattemessig fradrag for
inntektsåret 2018. Fradraget
reduserer ikke bare alminnelig
inntekt, men også trinnskatt
og trygdeavgift.
Betalingsfrist for å få fradrag i 2018 er
1. mars 2019.
Med pensjonssparing etter innskudds
pensjonsloven kan du spare inntil
seks prosent (for inntektsåret 2019 er
dette økt til sju prosent) av person
inntekten mellom 1 G – 12 G, dvs.
kr 96 833 – kr 1 161 996 basert på
grunnbeløpet pr. 1.5.2018 på
kr 96 883. Ordningen er spesielt
gunstig for de med høye inntekter i
og med at fradraget reduserer både
alminnelig inntekt og personinntekt.
Bringes personinntekten under 7,1 G,

må du imidlertid også være klar over
at opptjeningen i Folketrygden redu
seres.
Uttak i ordningen beskattes som al
minnelig inntekt med trygdeavgift og
trinnskatt. Uttak kan foretas fra fylte
62 år, men utbetalingsperioden må
strekke seg frem til fylte 77 år, men
ikke i noe tilfelle mindre enn ti år.
Utbetalingstiden kan likevel settes
ned til det antall hele år som er nød
vendig for at samlet årlig pensjon
utgjør omkring 20 prosent av folke
trygdens grunnbeløp.
Slike avtaler tilbys typisk av et for
sikringsselskap eller en bank.

Også når selskapet ikke omfattes
av OTP-ordningen
Ordningen gjelder også for aksjeselska
per med ansatte eiere som tar ut lønn,
selv om selskapet ikke omfattes av

OTP-ordningen.
Deltakerfastsatte
selskaper hvor deltakere
tar ut arbeidsgodtgjørelse,
kan også benytte ordningen.
Da vil aksjeselskapet få
fradraget, eventuelt vil
innskuddet redusere nettoresultat før
fordeling på deltakerne.
Et alternativ kan være inngå en indi
viduell pensjonsavtale (IPS). Dette er
en generell ordning som gir fradrag
med inntil 40 000 kroner, men fra
draget gis kun i alminnelig inntekt.
Uttaket beskattes da også kun med
alminnelig inntekt. Fristen for å
inngå slik avtale var imidlertid
31. desember 2018.
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Finansiering av skatten
på ansatteaksjer
Hvordan kan arbeidsgiver hjelpe
ansatte som får tildelt aksjer til
underpris og som ikke har midler
til å dekke skatten på
aksjefordelen?
Å gi rimelige aksjer i bedriften til an
satte har vært et populært frynsegode
i mange bedrifter. Aksjefordelen skal
imidlertid beskattes allerede ved tilde
lingen, og ofte har ikke den ansatte
midler til å dekke skatten på aksje
fordelen.

Skatteplikt på lån til aksjonær
7. oktober 2015 ble det innført skat
teplikt på lån til aksjonærer. Regelen
ble innført for å motvirke tilpasninger
til utbyttebeskatningen ved at aksjo
nær tok opp (skattefrie) lån i selskapet i
stedet for å ta ut skattepliktig utbytte.

Det er på det rene at lån fra selskapet
(arbeidsgiver) til kjøp av aksjer i sel
skapet også omfattes av skatteplikten
på lån.1 Det må antas at avtaler om
rimelige aksjer som er inngått etter
modell fra Egelandsdal-dommen i
utgangspunktet også omfattes av
skatteplikten.

Unntak ved mindre aksjeposter
Det er et viktig unntak fra regelen om
skatteplikt på lån når aksjonæren/den
ansatte ikke eier mer enn fem prosent
av aksjene eller ikke har mer enn fem
prosent av stemmene i selskapet eller i
annet selskap i samme konsern.2 Ak
sjer eid av nærstående, bl.a. ektefelle/
samboer og barn/foreldre samt aksjer
1 Høringsnotat 17.11.2015 om unntak fra reglene om
beskatning av lån fra selskap til aksjonær, side 5.
2 Finansdepartementets skatteforskrift § 10-11-1
bokstav d.

Skatteplikten på lån til aksjonær gjelder
bare lån til personlig aksjonær.

Rådgiver skatt
Børge Busvold,
Revisorforeningen

eid indirekte gjennom selskap teller
med ved beregningen av eier-/
stemmeandel. Det er eier-/stemme
andelen etter aksjetildelingen som er
avgjørende.
Hvis de ansatte bare får tildelt en
mindre aksjepost, kan derfor aksjetil
deling etter modell fra Egelandsdaldommen fortsatt gjennomføres uten
beskatning.

Aksjer tildeles den ansattes
aksjeselskap
Skatteplikten på lån til aksjonær gjel
der bare lån til personlig aksjonær.
Lån til selskap omfattes ikke. Dette
gjelder selv om en personlig aksjonær
eier samtlige aksjer i selskapet som tar
opp lånet.
Det er ikke noe i veien for at ansat
teaksjer tildeles den ansattes aksjesel
skap i stedet for direkte til den
ansatte. Den ansatte skattlegges selv
om fordelen tilfaller den ansattes sel
skap. Det må imidlertid kunne legges
til grunn at reglene om skatteplikt på
lån ikke kommer til anvendelse der
som det er aksjonærens selskap som
får tildelt aksjene.
Tidligere frarådet man ansatte å la
deres holdingselskap motta slike
skattepliktige fordeler da det var usik
kert om den ansatte ville få godskre
vet det skattlagte beløpet som et til
legg til inngangsverdien på aksjene i
holdingselskapet. Dette har imidlertid
Skattedirektoratet nå avklart i en ut
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Egelandsdal-dommen

I år 2000 kom det en dom fra Høyesterett der en ansatt aksjonær fikk ak
sept for at et aksjekjøp til underpris ikke skulle skattlegges som lønn.1 Ord
ningen gikk ut på at de ansatte fikk kjøpe aksjer verd kr 143 for kr 10, altså
til en underpris på kr 133. Avtalen gikk imidlertid ut på at det skulle gjøres
fradrag for denne underprisen ved en senere innløsning av aksjene. Da
a ksjene senere ble innløst til kr 365 fikk altså aksjonærene utbetalt kr 232.
Høyesterett kom til at underkursen aksjonærene fikk ved aksjetegningen
ikke var realisert og derfor ikke kunne beskattes. Fordelen for de ansatte
kunne langt på vei likestilles med en kreditt som antageligvis kunne vært
beskattet, mente Høyesterett.
Etter dette utviklet det seg en praksis i mange bedrifter der det ble inngått
slike avtaler om rimelige aksjer til ansatte uten skattlegging ved tildelingen,
men der verdien av kreditten ble beskattet etter reglene for rimelige lån i
arbeidsforhold.
1 Egelandsdal-dommen, Rt. 2000 side 758 (Utv. 2000 side 993).

talelse.3 Der skriver direktoratet at
dersom en aksjonær er skattlagt for et
beløp som har tilfalt aksjonærens sel
skap, skal beløpet tillegges inngangs
verdien på aksjene og behandles som
innbetalt kapital.

Aksjene tildeles av personlig
aksjonær
Skatteplikten på lån gjelder bare for
lån gitt av et selskap. Det er ikke
uvanlig at det er en personlig hovedeller eneaksjonær som ønsker å gi ak
sjer til én eller flere nøkkelansatte. I
slike tilfeller skulle det ikke være noe i
veien for at den personlige aksjonæren
gir en finansieringsordning lik den
som ble avtalt i Egelandsdal-dommen,
uten at det medfører skatteplikt på
«lånet».
Dersom det er en skattepliktig lønns
fordel ved tildelingen, må dette inn
berettes og det må beregnes arbeids
giveravgift på tildelingstidspunktet.
Etter de nye reglene om rapportering
av såkalte tredjepartsytelser fra
1. januar 2019 må det nå være på det
rene at det er selskapet som får disse
pliktene.

Opsjoner
Opsjoner har vært lite brukt som av
lønningsform i Norge. En viktig
3 Skattedirektoratets uttalelse 22.02.2016 om For
bud mot dobbeltbeskatning og skattemessig be
handling av ulike situasjoner.

grunn til det har nok vært at skatte
reglene for opsjoner har vært lite gun
stige. Opsjoner i arbeidsforhold har
vært beskattet som lønn når opsjonen
utøves, dvs. byttes i aksjer. Da skatt
legges man for verdistigningen på ak
sjene fra tildelingen av opsjonen til
opsjonen utøves med den høye skatte
satsen for lønn, samtidig som den
ansatte kanskje må realisere aksjer for
å kunne betale skatten som er
beregnet.
Opsjoner har imidlertid en del for
deler, bl.a. at det ikke beregnes skatte
pliktig lønnsinntekt ved tildelingen.
Fra 2018 har vi også fått en ordning
med utsatt beskatning av opsjonsfor
delen. Ordningen gjelder kun for små
oppstartselskaper. Det innebærer bl.a.
at selskapet ikke kan være eldre enn
seks år og ikke ha mer enn ti ansatte.4
Reglene innebærer at det beregnes en
skattepliktig opsjonsfordel (lønn) når
opsjonen utøves, men at denne først
beskattes når aksjene selges, eventuelt
når det har gått fem år.

«Naken inn – naken ut»
I en del bransjer har det vært vanlig
med aksjeordninger der ansatte får
kjøpe aksjer til en gitt pris, typisk på
lydende eller regnskapsmessig egen
kapital, men samtidig forplikter seg
til å selge aksjen til samme pris når
4 Om de nærmere vilkårene, se Finansdepartemen
tets skatteforskrift § 5-14-12.

vedkommende slutter i selskapet. Så
langt vi er kjent med det har skatte
myndighetene akseptert slike avtaler i
den forstand at den ansatte ikke er
beskattet for underprisen ved kjøpet.
Dette skyldes at det er bestemt alle
rede ved kjøpet at salgssummen skal
være lik kjøpesummen. Da vil det
heller ikke være noen skattepliktig
underpris ved kjøpet.
Fordelen består i at de ansatte får sin
andel av det løpende utbyttet mens de
arbeider i bedriften. Dette beskattes
som aksjeinntekt og ikke som lønn.
Vær imidlertid oppmerksom på at
Skattedirektoratet i flere tilfeller har
uttalt at dette kan forholde seg an
nerledes ved indirekte eie, altså når
den ansatte eier aksjene gjennom et
selskap. Ved indirekte eie risikerer
man at deler av utbyttet som utbetales
til selskapet kan bli omklassifisert til
lønn og beskattet hos den ansatte ak
tive aksjonæren.5 Forutsetningen er at
utbyttet reelt sett er vederlag for
arbeid og ikke bare ordinært utbytte.

Syntetiske aksjer
Syntetiske aksjer innebærer at den
ansatte ikke får tildelt aksjer, men at
det settes av et lønnsbeløp til den an
satte, f.eks. hvert år, som følger verdi
utviklingen på aksjene. Fordelen for
den ansatte er at han får ta del i ut
viklingen i aksjekursen samtidig som
beløpet først skattlegges når det utbe
tales. For bedriften er fordelen at de
ansatte motiveres til å arbeide for ver
distigning på aksjene, samtidig som
man slipper å forholde seg til minori
tetsaksjonærer i selskapet.
Et vilkår for at beskatningen utsettes
til beløpet utbetales, er at det heller
ikke er adgang til å få beløpet utbetalt
på et tidligere tidspunkt. Hvis pro
grammet med syntetiske aksjer er fri
villig, slik at de ansatte kan velge mel
lom å få utbetalt en bonus eller å sette
beløpet inn i en ordning med synte
tiske aksjer, kan man ikke kreve ut
satt beskatning av bonusen.6

5 Se bl.a. Skattedirektoratets uttalelser 24.03.2009
og 06.06.2013.
6 Se BFU nr. 11/2018.
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Tips til besvær
Fra 1. januar 2019 skal arbeidsgiver innrapportere tips i a-meldingen,
foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av tipsbeløpet.
Det er imidlertid flere uavklarte spørsmål knyttet til de nye
innrapporteringsreglene for tips.
Innrapportering av tips skal skje på
den enkelte arbeidstaker, dvs. etter
eventuell tipsdeling og gjelder uav
hengig av om tips er betalt kontant
eller med kort. Tips vil dermed
komme med på den forhåndsutfylte
skattemeldingen.
Tips har alltid vært skattepliktig
lønnsinntekt. Det nye er at arbeids
giver nå må innrapportere tipsbeløpet.
Tidligere skulle servitøren selv oppgi
tipsbeløpet i skattemeldingen og det
har nok vært så som så med skatt
leggingen av slike inntekter.
De nye innrapporteringsreglene er
innført samtidig med en endring i
bokføringsreglene som innebærer at

arbeidsgiver uansett må registrere
mottatt tips.

Arbeidsgiverplikter
Plikt til å innrapportere tips innebæ
rer at arbeidsgiver også må trekke for
skuddstrekk og betale arbeidsgiverav
gift av beløpet.
Det oppstår også spørsmål om tips
inngår i grunnlaget for feriepenger,
pensjonsinnskudd og sykepenger.
Forarbeidene ser ut til å legge til grunn
at tips inngår i feriepengegrunnlaget. I
et svarbrev til Stortinget 30. november
2018 er imidlertid finansministeren
mindre bombastisk,1 men hun konklu
derer med at dette i hvert fall gjelder
når arbeidsgiver «råder over» tipsen og
er den som foretar utbetalingen. Når
det gjelder spørsmålet om når arbeids
giver kan anses å råde over tipsen, sva
rer hun at dette ikke kan besvares
generelt, men må avgjøres konkret
med bakgrunn i avtaler og praksis i
den enkelte bedrift.
I det samme svarbrevet antar finans
ministeren at tips inngår i sykepenge
grunnlaget. I utgangspunktet inngår
tips også i grunnlaget for premie til
pensjonsordningen i privat sektor.
Det siste er imidlertid omstridt.
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Arbeidsgiver får imidlertid en del
kostnader som følge av innberetnings
plikten, bl.a. kostnader til arbeids
giveravgift samt kostnader til ferie
penger og pensjonsinnskudd (i den
grad tips skal inngå i beregnings
grunnlaget for dette).
En rekke arbeidsgivere har valgt å
trekke fra kostnader til arbeidsgiver
avgift, feriepenger, pensjon og admi
nistrative kostnader fra de innkomne
tipspengene før fordeling til de an
satte. Om det er adgang til å gjøre
dette, er behandlet i et svarbrev fra
finansministeren til Stortinget 3. ja
nuar 2019.2 Også her er svaret at dette
ikke kan besvares generelt, men er
avhengig av hvor langt arbeidsgivers
styringsrett går i den enkelte bedrift,
altså om arbeidsgiver kan anses å råde
over tipsen. I utgangspunktet må det
trolig legges til grunn at behandling
av tips ligger innenfor arbeidsgivers
styringsrett med mindre arbeidsavta
len eller andre privatrettslige forhold
er til hinder for dette.

Kan arbeidsgiver nekte ansatte
å motta tips?

Arbeidsgiver skal holde tilbake beløp
av tipsen for å dekke forskuddstrek
ket. Dette er beløp som godskrives på
skatteoppgjøret til den ansatte.

Noen arbeidsgivere har også innført
forbud for ansatte om å motta tips for
å slippe de administrative byrdene. I
utgangspunktet er det antatt at ar
beidsgiver kan nekte ansatte å ta imot
gaver i arbeidsforholdet og at dette
også må gjelde for tips. Noen mener
imidlertid at det i hvert fall i en del
igangværende restauranter kan være
en etablert praksis om tips som ikke
uten videre kan endres.

1 Svarbrev på spørsmål 424 fra Stortinget.

2 Svarbrev på spørsmål 627 fra Stortinget.

Kan arbeidsgiver holde tilbake
deler av tipsen?

En del arbeidsgivere har nå innført forbud for
ansatte om å motta tips for å slippe de
administrative byrdene.

Rådgiver skatt
Børge Busvold,
Revisorforeningen

Regnskapsføring av
ekstraordinært utbytte
og tilleggsutbytte
Etter aksjeloven kan et selskap dele ut tilleggsutbytter og/eller
ekstraordinære utbytter i tillegg til eller i stedet for ordinært utbytte i
forbindelse med at regnskapet avlegges. Denne artikkelen forklarer
hva tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte er, og hvordan de skal
regnskapsføres.

Utbyttegrunnlaget

For å kunne dele ut utbytte, må det
være grunnlag for det i sist godkjente
årsregnskap (ordinært utbytte,
tilleggsutbytte) eller mellombalanse
(ekstraordinært utbytte). Aksjeloven
kapittel 8 angir at det bare er på disse
grunnlagene det kan deles ut utbytte.
I tillegg til at det må være beregnings
teknisk grunnlag for utbyttet, må
selskapet etter utdelingen ha en for
svarlig egenkapital og likviditet.

Tilleggsutbytte

Tilleggsutbytte er utbytte vedtatt
på grunnlag av sist godkjente
årsregnskap. I motsetning til
ordinært utbytte er det ikke ved
tatt på samme generalforsamling
som årsregnskapet er vedtatt,
men på en senere ekstraordinær
generalforsamling eller av styret
etter fullmakt.
Dersom årsregnskapet for 2017
ble vedtatt av generalforsamlin
gen 15. mai 2018, kan det deles
ut tilleggsutbytte frem til gene
ralforsamlingen i 2019 vedtar
årsregnskapet for 2018.

Ekstraordinært utbytte

Ekstraordinært utbytte er utbytte
vedtatt i en ekstraordinær eller
ordinær generalforsamling på
grunnlag av en mellombalanse
som ikke er eldre enn seks måne
der. Gjennom adgangen til å
sette opp mellombalanser, er det
åpnet for utdeling av opptjente
resultater i regnskapsåret før års
regnskapet for året avlegges.
Det kan for eksempel avlegges en
mellombalanse pr. 30. november
2018 slik at opptjente resultater
for de 11 første månedene i 2018
kan utdeles før årsregnskapet er
avlagt. Et annet eksempel er at
foretaket i april 2019 selger eien
deler med betydelig gevinst i
regnskapet. Det trenger da ikke å
vente til ut i 2020 når årsregn
skapet for 2019 er avlagt, men
kan sette opp en mellombalanse
pr. 30. april 2019 som danner
grunnlag for utbytteutdeling i
juni 2019.

Regnskapsføring av tilleggsutbytte hos giver

Et tilleggsutbytte vedtatt i perioden
fra ordinær generalforsamling ble av
holdt i siste regnskapsår til balanseda

Rådgiver regnskap
Signe Haakanes,
Revisorforeningen

gen for siste regnskapsår, regnskapsfø
res på det tidspunktet det blir vedtatt.
Dersom utbyttet står ubetalt på ba
lansedagen, skal det vises som kort
siktig gjeld i balansen. Det er naturlig
at et slikt beløp inngår i regnskapslin
jen annen kortsiktig gjeld1 og ikke i
en eventuell egen regnskapslinje for
avsatt utbytte. Avsatt utbytte bør
inneholde utbytter som ikke er ved
tatt pr. 31.12, slik som ordinært ut
bytte foreslått av styret i forbindelse
med fremleggelsen av årsregnskapet.
Et tilleggsutbytte vedtatt i perioden
fra balansedagen for siste regnskapsår
til tidspunktet for ordinær generalfor
samling der årsregnskapet for siste
regnskapsår skal behandles, regn
skapsføres som kortsiktig gjeld på ba
lansedagen. Det bør inngå i en even
tuell egen linje for avsatt utbytte,
sammen med foreslått ordinært ut
bytte. NRS 8 God regnskapsskikk for
små foretak anbefaler bruk av egen
linje for avsatt utbytte.2

Regnskapsføring av tilleggsutbytte hos mottaker

Inntektsføring av tilleggsutbytte føl
ger samme regulering som inntekts
1 Jf. regnskapsloven § 6-2.
2 Jf. NRS 8 kapittel 6.2.1.8.1.
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føring av ordinært utbytte.3 Mottaker
inntektsfører utbytte dersom det lig
ger innenfor opptjent inntekt (tilbake
holdt akkumulert resultat) i giversel
skapet etter investeringstidspunktet.
Utbytte kan inntektsføres når vedtak
om utbytte er fattet (utbetalingsåret).
Alternativt kan foretaket ha som prin
sipp at utbytteinntekten periodiseres
til avsetningsåret dersom det er bety
delig sannsynlighetsovervekt for ut
deling av utbyttet på balansedagen.
Dersom givende selskap har ordinær
generalforsamling i april 2019, og
vedtar et tilleggsutbytte med basis i
årsregnskapet 2017 i mars 2019, skal
dette føres som kortsiktig gjeld i
balansen til giver i årsregnskapet for
2018. Dersom mottakende selskap er
morselskap til givende selskap, og har
som prinsipp at utbytteinntekt perio
diseres til avsetningsåret, inntekts
føres tilleggsutbyttet i årsregnskapet
for 2018.

Regnskapsføring av ekstra
ordinært utbytte hos giver

Et ekstraordinært utbytte basert på
mellombalanse med mellombalanse
dag i perioden fra ordinær generalfor
samling avholdt i siste regnskapsår til
og med balansedagen for siste regn
skapsår, og som vedtas senest 31.12,
skal regnskapsføres på det tidspunktet
det blir vedtatt. Det vises som gjeld i
balansen dersom det står ubetalt på
balansedagen. Tilsvarende som omtalt
under tilleggsutbytte er det naturlig at
et slikt beløp inngår i regnskapslinjen
annen kortsiktig gjeld og ikke i en
eventuell egen regnskapslinje for
avsatt utbytte.
Ekstraordinært utbytte basert på mel
lombalanse med mellombalansedag
senest på balansedagen for siste regn
skapsår og som er vedtatt i perioden
fra balansedagen for siste regnskapsår
til tidspunktet for ordinær generalfor
samling der årsregnskapet for siste
regnskapsår skal behandles, regn
skapsføres som kortsiktig gjeld. Det
bør inngå i en eventuell egen linje for

3 NRS 8 kapittel 5.3.3.

Side 22 > 01:2019

avsatt utbytte, sammen med foreslått
ordinært utbytte.
Et ekstraordinært utbytte basert på
mellombalanse med mellombalanse
dag i perioden mellom balansedagen
og generalforsamlingen som vedtar
årsregnskapet, skal opplyses om i note
i årsregnskapet.
Eksempel
Generalforsamlingen i et foretak ved
tar årsregnskapet for 2018 i mai 2019.
Det settes opp en mellombalanse med
mellombalansedag 28. februar 2019
som grunnlag for utdeling av ekstra
ordinært utbytte, og dette ekstraordi
nære utbyttet vedtas 15. mars 2019.
Dette ekstraordinære utbyttet skal
ikke regnskapsføres i årsregnskapet
for 2018, men opplyses om i note.

Regnskapsføring av ekstra
ordinært utbytte hos mottaker

Inntektsføring av ekstraordinært ut
bytte følger samme regulering som
inntektsføring av ordinært utbytte og
tilleggsutbytte. Mottaker inntekts
fører utbytte dersom det ligger innen
for opptjent inntekt (tilbakeholdt ak
kumulert resultat) i giverselskapet
etter investeringstidspunktet. Utbytte
kan inntektsføres når vedtak om ut
bytte er fattet (utbetalingsåret). Alter
nativt kan foretaket ha som prinsipp
at utbytteinntekten periodiseres til
avsetningsåret dersom det er betydelig
sannsynlighetsovervekt for utdeling
av utbyttet på balansedagen.
Dersom givende selskap har ordinær
generalforsamling i april 2019, og
vedtar et ekstraordinært utbytte i ja
nuar 2019 med basis i mellombalanse
pr. 31. desember 2018, skal dette føres
som kortsiktig gjeld i balansen til
giver i årsregnskapet for 2018. Om
mottakende selskap er morselskap til
givende selskap, og har som prinsipp
at utbytteinntekt periodiseres til av
setningsåret, inntektsføres det ekstra
ordinære utbyttet i årsregnskapet for
2018.
Dersom givende selskap har ordinær
generalforsamling i april 2019, og
vedtar et ekstraordinært utbytte med

basis i mellombalanse med mellom
balansedag 31. januar 2019 i februar
2019, skal det opplyses om i note i
årsregnskapet for 2018 hos giver. Selv
om mottakende selskap er morselskap
for givende selskap, og har som prin
sipp at utbytteinntekt periodiseres til
avsetningsåret, kan likevel ikke det
ekstraordinære utbyttet inntektsføres
før i årsregnskapet for 2019. Dette
skyldes at mellombalansedagen er
først i 2019, og da skal ikke det
ekstraordinære utbyttet regnskaps
føres i 2018-regnskapet verken hos
giver eller mottaker.

Utbytte i flere ledd

Hvilke muligheter for tidfesting av
inntekt som finnes for mottaker, er
avhengig av om utbyttet avsettes i
balansen i årsregnskapet til giver.
Dersom man er opptatt av mulig
heten til gjennomstrømming av ut
bytte, er dette viktig å være klar over.
Eksempel 1
Et datterselskap vedtar i februar 2019
årsregnskapet for 2018 uten utbytte. I
april 2019 tas det ut tilleggsutbytte
basert på årsregnskapet for 2018.
Morselskapet avlegger sitt årsregnskap
i mai 2019. I og med at årsregnskapet
for datter ikke inneholder utbytte
gjeld, kan ikke morselskapet inntekts
føre utbyttet fra datterselskapet før i
årsregnskapet for 2019. Hadde dat
terselskapet tatt ut utbyttet som ordi
nært utbytte i stedet for som tilleggs
utbytte, ville morselskapet kunnet
inntektsføre utbyttet i sitt årsregnskap
for 2018.
Eksempel 2
Et datterselskap setter opp mellom
balanse med mellombalansedag
1. februar 2019, og denne brukes som
grunnlag for vedtak om ekstraordi
nært utbytte 15. mars 2019 (uttak av
inntjening fra januar 2019 samt til
bakeholdte overskudd fra tidligere år).
Datterselskapet vedtar sitt årsregn
skap 30. mars 2019. I datterselskapets
årsregnskap for 2018 skal det kun
opplyses om det ekstraordinære utbyt
tet i note, slik at morselskapet ikke
kan inntektsføre dette utbyttet før i
sitt årsregnskap for 2019. Hadde dat

terselskapet avlagt årsregnskapet for
2018 med maksimalt ordinært ut
bytte, og deretter satt opp mellom
balanse for å få ut inntjeningen i
2019, kunne morselskapet inntekts
ført det ordinære utbyttet i sitt års
regnskap for 2018.

Disponering/
noteopplysninger

I NRS 84 anbefales det at det gis
informasjon om ordinære utbytter,
tilleggsutbytter og ekstraordinære
utbytter samt konsernbidrag i dispo
neringen av årsresultatet i resultat
regnskapet, eventuelt i årsberet
ningen. Det er også adgang til å vise
denne oversikten i en eventuell opp
stilling av endringer i egenkapitalen
eller i noter. Dette skal være en full
stendig oversikt over utbytter som er
4 Jf. kapittel 5.3.1.

regnskapsført i regnskapsåret. Det
er for eksempel ikke anledning til å
vise bare ordinært utbytte som
disponering selv om fullstendig
oversikt med tilleggsutbytter og
ekstraordinære utbytter gis i note.

Kommende regelendringer
for mellombalanser

Det er vedtatt endringer i aksjelovens
regler om mellombalanser. Etter de
nye reglene skal mellombalansen sen
des inn til Regnskapsregisteret og
offentliggjøres før det kan deles ut
ekstraordinært utbytte på grunnlag av
mellombalansen. Det er også vedtatt
at foretak som har fravalgt revisjon,
unntas fra kravet om at mellombalan
sen må revideres. Disse endringene i
aksjeloven er ikke trådt i kraft ennå,
da den tekniske løsningen i Regn
skapsregisteret må på plass før
endringene kan tre i kraft.

Et selskap kan dele ut tilleggsutbytter eller
ekstraordinære utbytter i forbindelse med
at regnskapet avlegges.

Enklere å avvikle
selskaper
Det har blitt enklere og rimeligere
å avvikle aksjeselskaper, særlig
for selskaper som ikke har
revisjon av årsregnskapet.
Reglene om avvikling av aksjeselskaper
har vært svært omstendelige. Aksje
loven har blant annet krevd at general
forsamlingen skulle velge et eget av
viklingsstyre for å forestå avviklingen,
og det har vært stilt krav til revisjon av
både fortegnelsen over eiendelene, av
viklingsbalansen og sluttoppgjøret.
Dette gjaldt selv om selskapet hadde
valgt bort revisjon av årsregnskapet.
Disse kravene har nå bortfalt.

Avviklingsstyre
Fra 1. mars 2019 ble kravet om at det
må velges et eget avviklingsstyre opp
hevet. Dette innebærer at det sittende

styret blir sittende og får ansvaret for
å gjennomføre avviklingen. Styre
medlemmer som eventuelt ikke øn
sker å fortsette, kan trekke seg etter
vanlige regler, dvs. at det resterende
styret og generalforsamlingen må for
håndsvarsles med en rimelig frist til
eventuelt å velge nytt styremedlem.

Revisjon av årsregnskapet
Det har i praksis vært lagt til grunn at
aksjeselskaper som har fravalgt revisjon
av årsregnskapet, heller ikke trenger å
få årsregnskapet revidert i avviklings
perioden. Dette er nå presisert i loven.

Revisjon av avviklingsregnskapet mv.
I forbindelse med avviklingen må sty
ret utarbeide tre ulike fortegnelser
eller regnskap:
−− Fortegnelse over eiendeler, rettig
heter og gjeld.

Rådgiver skatt
Børge Busvold,
Revisorforeningen

−− Avviklingsbalanse med henblikk på
avviklingen.
−− Sluttoppgjør.
De to første fortegnelsene legges ut på
selskapets kontor til ettersyn for aksje
eierne som også skal få tilsendt gjen
part av balansen. Sluttoppgjøret skal
fremlegges for den generalforsamlin
gen som vedtar endelig oppløsning og
melder dette til Foretaksregisteret.
Fra 1. mars 2019 oppheves kravet til
revisjon av disse tre fortegnelsene/
regnskapene, men bare for selskaper
som har valgt bort revisjon.
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Slik trener du bort
magefettet
Mange ønsker å gjøre noe med magen sin, og vil gjerne «punktslanke»
seg. Kvinner og menn har ofte ulik fettfordelig på kroppen, og dette
skyldes i stor grad kjønnshormonene våre. Har du mye bukfett, øker
risikoen for hjertesykdom. Hva slags trening hjelper mot bukfettet
– og hvorfor?

Hva er bukfett?

Om du, når du klyper deg i mage
huden, får tak i en skikkelig bilring,
så er ikke det nødvendigvis buk
fedme. Bukfettet er det som legger seg
rundt alle de indre organene – rundt
leveren, tarmene, nyrene og så videre.
Grunnen til at det er ønskelig å redu
sere bukfettet, er at dette fettet er
ekstra aktivt når det kommer til å øke
risikoen for hjerte- og karsykdom.
Fettsyrene herfra kommer lettere ut i
blodårene, der de kan avleires og
skape åreforkalkning (aterosklerose).
Gjør du noe med bukfettet, gjør du
noe positivt for helsen din, ikke bare
utseendet.

Eple og pære

En person med såkalt eplefasong har
en livvidde som er større enn hofte
vidden, gjerne mye større. Dette betyr
at fettet har lagt seg i mageregionen,
rundt de indre organene. Overvektige
menn har ofte eplefasong, men ikke
alltid. En person med såkalt pære
fasong er smalere rundt livet enn rundt
hoftene, og har gjerne brede hofter.
Dette betyr at mer av fettet er samlet i
fettreservene på lårene. Kvinner har
ofte pærefasong, men ikke alltid.
Hos personer med eplefasong er det
ofte for lite av det gode kolesterolet,
HDL, i blodet. For kvinner med eple
fasong er det i tillegg mye av det dår

Gunn Helene Arsky,
ernæringsfysiolog
cand. scient.

lige kolesterolet, LDL. Dermed øker
risikoen for hjertesykdom. Det har
også vist seg at brede hofter i seg selv
beskytter mot hjertesykdom, likeledes
et smalt liv.

Hvordan vet jeg om jeg har
mye bukfett?

Sjekk deg selv: Mål livvidden vann
rett midt mellom nederste ribben og
hoftekammen. Del dette tallet på
hoftevidden målt der du er bredest.
Om du er kvinne, bør tallet du får
være under 0,85. Om du er mann, bør
tallet være under 0,9. Høyere tall enn
dette, tyder på mye bukfett og økt
sykdomsrisiko, ifølge WHO.

«Ved hard trening er det totale kaloriforbruket høyt og prosentandelen
fra karbohydratforbrenning høy.
Ved rolig trening er det totale kaloriforbruket lavt og prosentandelen
fra fettforbrenning høyere.»
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Løsningen er nær!

Heldigvis – nettopp fordi bukfettet er
så aktivt og mobilt, er det også lettere å
slanke vekk dette fettet enn for eksem
pel det som ligger på hoftene. Fysisk
aktivitet i form av intensiv gåing,
sammen med et redusert kaloriinntak,
har vist seg å være den beste metoden
for å redusere mengden fett rundt de
indre organene. Spiser du mindre uten
samtidig å trene, vil du sikkert gå ned i
vekt – men du tærer i mindre grad på
det svært uheldige bukfettet. Forskere
som har jobbet med bukfett, er ikke
sikre på hvorfor trening har en så god
effekt på det mest helseskadelige fett
depotet vårt, men antar at det kan
henge sammen med hvordan hormo
nene våre påvirkes av fysisk aktivitet.

Hvorfor fysisk aktivitet er
viktig for vektreduksjon

Når du går ned i vekt, taper du også
muskelmasse. Fordi dette er det vevet
som har størst forbrenning, også i
hvile, er det gunstig å bevare så mye
muskelmasse som overhodet mulig
når du går ned i vekt. Dette er grun
nen til at du ikke skal gå for raskt ned
i vekt, og det er også begrunnelsen for
hvorfor trening er så viktig for en vel
lykket vektreduksjon.

Hva er fettforbrennende trening?

«Fettforbrennende trening» spiller på en forestilling om at du skal trene på en
slik måte at du i størst mulig grad bruker fett som energikilde. Da fjernes fettet
og du går ned vekt. Det høres jo logisk ut, eller?
I forbindelse med vektreduksjon (og annen trening også for den saks skyld), er
uttrykket misvisende: Hovedprinsippet bak enhver vektnedgang, også av buk
fett, er at energiforbruket må være høyere enn energiinntaket. Du må rett og
slett bruke flere kalorier enn det du spiser. Dette er den eneste måten å gå ned i
vekt på. Derfor er det egentlig uinteressant om kaloriene kommer fra fett eller
karbohydrater, målet er jo å forbrenne flest mulig kalorier.

Hvordan forbrenne mest mulig når jeg trener?

Det som avgjør hvor mange kalorier du forbrenner i en økt, er intensiteten og
varigheten på treningen. Intensiteten, hvor hardt du trener, avgjør hvilke
næringsstoffer du forbrenner mest av (fett eller karbohydrater) og jo lenger du
holder på, jo flere kalorier bruker du (varigheten). Dette gjelder uansett når på
døgnet du trener og om du har spist eller ikke før du trener. Du er altså ikke
nødt til å trene før frokost for at det skal ha effekt.
Ved rolig trening (lav intensitet – gå, jogge sakte med rolig pust) vil kroppen
bruke fett som primærkilde til energien. Fett er en sakte form for energi, det tar
tid for kroppen å mobilisere fettet og gjøre det om til muskelenergi. Ved rolig
intensitet og nok oksygen rekker kroppen dette. Ved hard trening (høy intensitet
– jogge fort, sykle andpustent) må kroppen satse på rask energi – karbohydrater.
Karbohydratene (glykogen) ligger fiks ferdig til bruk i muskelcellene.
«Ved hard trening er det totale kaloriforbruket høyt og prosentandelen fra kar
bohydratforbrenning høy.
Ved rolig trening er det totale kaloriforbruket lavt og prosentandelen fra fett
forbrenning høyere.»

Fysisk aktivitet vil også bidra til at
tapet av fettmasse øker, spesielt der
som du driver med aerob trening. Det
er trening som foregår i et slikt tempo
at du rekker å puste og ikke får mel
kesyre i muskulaturen. For mange
overvektige blir ofte treningen likevel
anaerob på grunn av den høye
kroppsvekten. Uansett hva slags tre
ning du velger, er kaloritapet størst jo
høyere intensitet du klarer å holde, og
jo lenger du holder på. Men ikke
overdriv – du skal ikke skade deg eller
ta deg helt ut, men orke å holde på en
halv til én times tid – gjerne fire–fem
ganger i uken. Så tilpass tempoet,
uansett hvilken aktivitet du har valgt.

Betyr dette da at du bør trene på lav intensitet for å forbrenne mest mulig fett?
Svaret er NEI og her kan du se hvorfor.

En tredje fordel ved fysisk aktivitet er
at det hjelper deg til å regulere
appetitten. I tillegg øker fysisk aktivi
tet cellenes insulinfølsomhet, noe som
er spesielt bra hvis du har insulin
resistens eller diabetes.

* Den prosentvise fordelingen varierer fra person til person og er avhengig av treningstilstanden, men tallene i
eksempelet gir deg et bilde.

Praktisk eksempel

Hvis en kvinne på ca. 70 kg går i normalt tempo i 30 minutter, vil hun bruke
cirka 180 kcal. Hvis den samme kvinnen løper i relativt raskt tempo i 30 minut
ter, vil hun bruke cirka 420 kcal. Med andre ord mer enn dobbelt så mye som da
hun gikk i 30 minutter. Selv om fettforbrenningen prosentvis ikke er like høy
når hun løper sammenlignet med når hun går, er det reelle forbruket av «fett
kalorier» høyere da hun løp enn da hun gikk. Dette kommer frem i tabellen
under. Påstanden om at lav-intensitetstrening forbrenner mest fett, er ikke riktig.
Eksempel, kvinne, 70 kg*
Aktivitet

Varighet

Totalt kaloriforbruk

% fettforbrenning

Fettkalorier

Gå

30 min

180

Ca. 60 %

108

Løpe

30 min

420

Ca. 40 %

168

Konklusjonen er: Mosjoner så hardt du kan uten at det går ut over gleden over å
bevege deg! Det gjør raskt underverker for bukfettet, og dermed for helsen din.
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UTGIFTSGODTGJØRELSER 2019 (I KR)
Godtgjørelse til kost og overnatting innenlands
Kostgodtgjørelse etter statens satser
Fra 6 til 12 timer
Over 12 timer
Reiser med overnatting
Måltidstrekk: Frokost 20 %, lunsj 30 %, middag 50 % av
satsen for reise med overnatting
Ulegitimert godtgjørelse til losji (nattillegg)

kr 307
kr 570
kr 780
kr 435

Kostgodtgjørelse utland
Fullstendig oversikt over satser for kostgodtgjørelse utenlands etter
statens reiseregulativ finnes på: https://arbeidsgiver.difi.no/
lonn-goder-og-reise/reise/statens-satser-utenlands/
Måltidstrekk i kostgodtgjørelsen: Frokost 20 %, lunsj 30 %,
middag 50 %
For reiser uten overnatting i utlandet kan det gis godtgjørelse inntil
følgende av full sats for vedkommende land.
Reiser fra 6 inntil 12 timer:
50 % av full sats
Reiser fra og med 12 timer:
full sats
Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri
kostgodtgjørelse innenlands og utenlands
Godtgjørelse utover forskuddssatsene er trekkpliktig og skattepliktig.
Reiser uten overnatting
6 til 12 timer:
kr 200
Over 12 timer:
kr 400
Måltidstrekk: frokost 20 %, lunsj 30 %, middag 50 %.
Reiser med overnatting
Bor på hybel/brakke med kokemuligheter
(kun tjenestereise – ikke pendlere):
kr 89
Bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter:
kr 161
Bor på hotell:
kr 578
Bor på hotell med frokost:
kr 462
Langtransportsjåfører:
kr 300
Måltidstrekk: frokost 20 %, Lunsj 30 %, middag 50 %.
Bilgodtgjørelse mv. (i kr)
Bruk av egne fremkomstmidler. Satser pr. km.
Egen bil, herunder el-bil
Tillegg der bomavgift er inkludert i drivstoffprisen
Skattefri og trekkfri del av bilgodtgjørelse
Tillegg for kjøring på skogs-/anleggsvei
Tilhengertillegg
Motorsykkel over 125 ccm
Moped/motorsykkel inntil 125 ccm og andre motoriserte
fremkomstmidler
Snøscooter og ATV
Båt med motor
Passasjertillegg, pr. passasjer.
Satsene for bilgodtgjørelse og passasjertillegg gjelder
også utenlands.

Beløpsgrense for skattefrie naturalytelser
Overtidsmat (minst 10 timer), dokumenterte utgifter
Personalrabatter (maks 50 % rabatt)

El-bil
60 %
45 %
60 %
45 %
kr 3,40
kr 200
kr 7000

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 58 130
pr. 01.05.2018 med tilbakebetalingstid høyst ett år).
Normrentesatser:
Januar og februar
2,10 %
Mars og april
2,10 %
Mai og juni
Fastsettes senere
Juli og august
Fastsettes senere
September og oktober
Fastsettes senere
November og desember
Fastsettes senere
Verdi av fri kost og/eller losji
Fritt opphold – kost og losji
Fri kost – alle måltider
Fri kost – to måltider
Fri kost – ett måltid
Fritt losji – ett eller delt rom

kr 125
kr 89
kr 70
kr 46
kr 36

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

kr 4392
kr    66

kr 4,03
kr 0,10
kr 3,50
kr 1,00
kr 1,00
kr 2,95

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

kr 2,00
kr 7,50
kr 7,50
kr 1,00

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.

Naturalytelser 2019
Bilbeskatning
Fordelen ved privat bruk av firmabil skal med i grunnlaget for
beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Fordelen fastsettes
til 30 % av bilens listepris inntil kr 308 500 og 20 % av overskytende
listepris. Ved firmabilordning i deler av inntektsåret fastsettes
fordelen forholdsmessig for antall hele og påbegynte måneder bilen
har stått til disposisjon.
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Ved følgende forhold reduseres listeprisen til:
Ordinær bil
El-bil
–
Eldre bil enn tre år pr. 1. jan.
75 %
Yrkeskjøring over 40 000 km
75 %
Eldre bil og yrkeskjøring over
40 000 km (elektronisk kjørebok)
56,25 %
Varebil klasse 2 (elektronisk kjørebok),
faktisk privat kjøring, pr. km

Skattefrie inntekter mv.
Frikortgrensen for ungdom
Skattefri lønnsinntekt for barn under 13 år
Minstegrense for lønnsinnberetning og skatteplikt:
– ordinær arbeidsgiver
– skattefrie selskaper
– arbeid i hjemmet

kr 8 000
kr 4 000
kr 4 000
kr 1 000
kr 500

kr 55 000
kr 10 000
kr 1 000
kr 10 000
kr 6 000

Skal du kjøpe eller selge en bedrift, trenger hjelp med regnskap
og skatt/avgift eller planlegger
generasjonsskifte? Vi har kompetansen.
Revisjon og attestasjonstjenester

Transaksjonsstøtte

• Ekstern (finansiell) revisjon
• Borevisjon
• Attestasjoner til myndigheter

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

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

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

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

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