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Kjære leser!

AI (kunstig intelligens) og digitalisering er i ferd med 
å endre mange bransjer inkludert regnskaps- og 
revisjonsbransjen. Undersøkelser viser at nettopp 
regnskaps -og revisjonsbransjen kanskje er de som i størst 
grad vil påvirkes av digitalisering og automatisering.
Digitalisering er definitivt en viktig forutsetning som 
definerer fremtidens arbeidsliv og det er viktig å utdanne 
teknologer og eksperter som kan utvikle ny teknologi som 
skal hjelpe oss mennesker. 

Hva skal vi som ikke er teknologer og programmerere 
jobbe med og hva blir viktig innhold i fremtidens 
arbeidsliv? Det er en del behov som roboter og AI fortsatt 
har en lang vei å gå for å utkonkurrere oss mennesker på. 
Empati, emosjonell kompetanse og relasjonskompetanse 
(Soft Skills) er definitivt områder der vi mennesker har 
en betydelig konkurransefordel! Digitaliseringen gjør 
det mulig for oss å ha større fokus på verdiskapende 
aktiviteter – hvor menneskelige egenskaper settes i fokus. 
Det at teknikk og AI kommer til å frigjøre arbeidsoppgaver 
fra oss og vil gjøre at vi trenger å ha større fokus på 
menneskelige egenskaper, er noe som gang på gang 
bekreftes av talspersoner innen teknologibransjen.

Gjennom diskusjoner med representanter 
for utdanningsinstitusjoner og samtaler med 
økonomistudenter har jeg forsøkt å få forståelse for om 
utdanningsprogrammene som tilbys og gjennomføres er 
tilpasset behovet for fremtidens arbeidsliv. Noe 

som overrasket meg i disse samtalene var at det er 
ubetydelige endringer i forhold til da jeg selv studerte 
for mer enn 30 år siden. Programmene som tilbys 
er fortsatt uten innslag av organisert og målrettet 
læring og utvikling knyttet til de kompetanseområdene 
hvor vi mennesker er unike, nemlig relasjons- og 
emosjonellkompetanse. Spørsmålet er om vi fokuserer 
på fortidens og nåtidens kompetansebehov istedenfor 
fremtidens kompetansebehov?

For meg tyder mye på at vi legger alt for liten 
vekt på fremtidens behov i våre høyskole- og 
universitetsutdanninger.

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!

Frode Andersen 
Partner
Grant Thornton Norge
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Husk å sjekke  
skattemeldingen!

Rapportering som kan gi feil 
i skattemeldingen
På Skatteetatens årskonferanse 2019 
var det en gjennomgang av typiske 
rapporteringsfeil som arbeidsgiver 
gjør i a-meldingen.

En feil gjaldt rapportering av negativ 
lønn. Behovet for slik rapportering 
oppstår når det for eksempel er utbe-
talt for mye lønn til den ansatte og 
den ansatte foretar en tilbakebetaling. 
Rapporteres dette i systemet som  
negativ inntekt, er det en risiko for at 
det ikke registreres og den ansatte kan 
bli beskattet for opprinnelig utbetalt 
beløp.

En annen feil som også kan være til 
ugunst for skattyter, er der det er be-
nyttet feil fortegn (positivt fradrag) 
i premie til pensjonsordninger.

Det ble også vist til at det var en viss 
grad av overrapporteringer (utover 
kr 4 392) på elektronisk kommunika-
sjon. Det er opplyst at dette ikke får 
betydning for skattyter, men det gir 
for høy arbeidsgiveravgift for sel-
skapet.

Sjekk rapporteringen fra alle  
arbeidsgivere
Hvis du har flere arbeidsforhold gjen-
nom året, eller har behov for å sjekke 
hva den enkelte arbeidsgiver har rap-
portert, kan det gjøres på skatte-
etaten.no under «Mine inntekter og 
arbeidsforhold».

Årsoppgaver
Du skal også ha mottatt årsoppgaver 
fra banker, borettslag, trygdeutbeta-
lere, osv., som bør kontrolleres. Om 
du har mindre barn, kan foreldrefra-
drag være en post som erfaringsmessig 
kan være feilrapportert. Videre om du 
har gitt gaver til veldedige organisa-
sjoner, må disse være rapportert for at 
du skal få fradrag.

Finner du feil, må du kontakte den 
som har rapportert opplysningen slik 
at den kan foreta en retting.

Bolig, fritidseiendom og 
sekundærbolig
Kontroller formuesverdi på bolig, fri-
tidseiendom og sekundærbolig. Stør-
relsen vil i mange sammenhenger få 
betydning for beregningen av eien-
domsskatt. Du kan klage og kreve å 
få nedsatt formuesverdien når det 
gjelder egen bolig om verdien oversti-
ger 30 % av dokumentert markeds-
verdi og for sekundærbolig når formu-
esverdien overstiger markedsverdien. 
For fritidsbolig skal formuesverdien 
ikke overstige sammenlignbare fri-
tidsboliger i kommunen.

Skattefrie inntekter
Visse inntekter er skattefrie. Har du 
for eksempel utført arbeid for idretts-
laget eller en veldedig organisasjon, 
kan du motta kr 10 000 skattefritt 
samt få dekket utgifter for inntil 
samme beløp skattefritt.

Småjobber er skattefrie om lønnen er 
1000 kroner eller mindre fra en enkelt 

arbeidsgiver. Er arbeidet utført i 
noens hjem, er grensen 6000 kroner. 
Overskrider du beløpsgrensene for et 
oppdrag, er hele vederlaget skatteplik-
tig. Du kan derimot ha flere enkelt-
stående oppdrag innenfor beløpsgren-
sene og alle vil være skattefrie, men 
vær oppmerksom på at om aktiviteten 
blir omfattende, vil det kunne være 
skattepliktig som virksomhetsinntekt.

Skatteetaten opplyser at arbeidsgivere 
på dette området har rapportert feil 
og inntektene fremkommer som skat-
tepliktige i skattemeldingen. Skattyter 
som har hatt denne type inntekter og 
ved kontrollen av skattemeldingen 
finner at det er innrapportert feil, må 
stryke inntekten og samtidig gi en 
opplysning om hvorfor det er gjort.

Fradragsveilederen
På skatteetaten.no finner du «Fra-
dragsveilederen». Den tar deg igjen-
nom de viktigste fradragene.

Forhold som ikke er ferdigutfylt
Det er ikke bare mulige fradragspos-
ter som må kontrolleres. Det kan også 
være at det må gis særskilte opplysnin-
ger om inntekter og formue.

Når det gjelder fradrag, så er pendler-
reglene strammet noe inn i senere år. 
Om du fortsatt er pendler og ikke vet 
hva du har krav på av fradrag, kan du 
sjekke på skatteetaten.no under «Er 
jeg pendler?»

Du vil videre ha fradrag for privat 
gjeld og renter av gjelden. Gjør videre 

Rådgiver skatt 
Paal Braanaas, 
Revisorforeningen

Opplysningene i skattemeldingen er i stor grad forhåndsutfylt for de 
fleste av oss. Det er fristende å legge disse opplysningene til grunn, 
men en kontroll og nøye gjennomgang av opplysninger du selv må fylle 
ut, kan vise seg å være godt betalt.
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Rådgiver skatt 
Paal Braanaas, 
Revisorforeningen

En grundig sjekk av skattemeldingen kan  
lønne seg.

en vurdering av om renter og gjeld er 
fordelt mellom ektefellene på gunstig-
ste måte. Det kan særlig få betydning 
når en av ektefellene har lav inntekt. 
Samboere står ikke fritt til å fordele 
rentene seg imellom, men må dele i 
tråd med hvordan de etter intern av-
tale er ansvarlig for gjelden.

Inntekter og formue i utlandet vil ty-
pisk ikke være rapportert og må opp-

lyses om særskilt. Kjøp og salg av 
utenlandske aksjer gjennom uten-
landsk megler vil heller ikke automa-
tisk bli rapportert.

Kjøp og salg av norske aksjer gjennom 
norsk megler eller bank mv. vil nor-
malt bli rapportert og gevinst eller tap 
vil fremgå av forhåndsutfylt skatte-
melding. Når aksjer er solgt uten  
megler, må skattyter foreta særskilt 
kontroll av inngangsverdi og realisa-
sjonsvederlag.

Videre skal skattepliktige utleie-
forhold av bolig rapporteres på eget 
skjema RF-1189.

Endre skattemeldingen
Finner du feil i skattemeldingen eller 
gjør tillegg, så skal du føre det i den 
aktuelle posten. Er du i tvil om et 
forhold er skattepliktig eller gir fra-

drag, er det fortsatt adgang til å lage 
et vedlegg hvor du redegjør nærmere 
for ditt standpunkt.

Tilleggsskatt
Avslutningsvis minner jeg om at urik-
tige eller ufullstendig opplysninger 
kan gi tilleggsskatt.

Tilleggsskatten fastsettes normalt til 
20 % av den skattemessige fordelen, 
men det kan i grove tilfeller gis skjer-
pet tilleggsskatt slik at satsen samlet 
blir 40 % eller 60 %.

Du skal ikke ha tilleggsskatt hvis for-
holdet er unnskyldelig. Sykdom kan 
typisk være unnskyldelig grunn. Det 
skal heller ikke ilegges tilleggsskatt 
for forhåndsutfylte opplysninger, 
åpenbare regne- og skrivefeil og ved 
frivillig retting.

Pensjon for selvstendig 
næringsdrivende mv.

Du kan fortsatt opprette en pensjons-
ordning etter innskuddspensjonsloven 
og få fradrag med skattemessig virk-
ning for inntektsåret 2019. Ordnin-
gen forutsetter at du enten er:
 − selvstendig næringsdrivende
 − personlig deltaker i selskap med 
deltakerfastsetting

 − ansatt eier av aksjeselskap
 − frilanser

Begrensninger og fradragsrett
Med pensjonssparing etter inn-
skuddspensjonsloven kan du spare 
inntil syv prosent av personinntekten 
(arbeidsgodtgjørelse for deltaker eller 
lønn for ansatt i aksjeselskap) mellom 
1 G–12 G – tilsvarende 99 858 kro-

ner – 1 198 296 kroner basert på G 
pr. 1.5.2019.

For selvstendig næringsdrivende er 
ordningen spesielt gunstig for de med 
høye inntekter i og med at fradraget 
reduserer både alminnelig inntekt og 
personinntekt. Bringes personinntek-
ten under 7,1 G, må du imidlertid 
også være klar over at opptjeningen i 
Folketrygden reduseres.

For deltaker med arbeidsgodtgjørelse og 
ansatt eier i aksjeselskap reduserer inn-
skuddet selskapets inntekt med skatte-
satsen på 22 %. Foretakets innskudd er 
ikke skattepliktig for deltakeren eller for 
den ansatte aksjeeieren. Aksjeselskapet 

skal imidlertid betale arbeidsgiveravgift 
på innskuddet på aksjeeieren.

Innskuddspensjonsordninger tilbys 
typisk av et forsikringsselskap eller en 
bank.

Uttak
Uttak i ordningen beskattes som al-
minnelig inntekt med lav 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. Ut-
betalingstiden kan likevel settes ned til 
det hele antall år som er nødvendig for 
at samlet årlig pensjon minst utgjør 
20 prosent av grunnbeløpet.

Det er ikke for sent å få skattemessig fradrag for inntektsåret 2019 ved 
å tegne en avtale om pensjonssparing. Innbetaling må være gjort innen 
31. mars 2020.
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Fir ma bil el ler 
 bil godt gjø rel se?

Det te til tross for at mine be reg nin ger 
vi ser at de ofte kan opp nå be spa rel ser 
i titusenkronersklassen på å vel ge det 
guns tig ste al ter na ti vet. Det kan vir ke 
som man ge stik ker ho det i san den og 
egent lig ikke vil vite hva det kos ter å 
hol de en bil.

Skjev fir ma bil for del
Noe av år sa ken til at det er mu lig å 
opp nå sto re be spa rel ser lig ger i at den 
skatt ba re for de len med å ha fir ma bil, 
alt så det du be skat tes for, et ter mine 
be reg nin ger, i snitt lig ger klart høy ere 
enn de fak tis ke bil kost na de ne. Det 
he ter seg at den skat te mes si ge for de-
len med fir ma bil skal sam sva re med 
kost na den ved å hol de en til sva ren de 
bil pri vat. I be reg nin gen av den ne 
kost na den skal det leg ges til grunn en 
ut kjørt dis tan se på 15 000 ki lo me ter, 
med ty pis ke drifts kost na der og et til-
legg for 10 % år lig av skriv ning.

I kal ky len vi bru ker på Dag Rop stad, 
se ne re i ar tik ke len, me ner vi den ne 
skjev he ten il lust re res godt, ved at de 
fak tis ke bil kost na de ne for Rop stad vil 
ut gjø re 107 568 kro ner i året, mens 
den skatt ba re for de len ut gjør hele 
138 440 kro ner. Det te in ne bæ rer at 
Rop stad med fir ma bil vil bli skatt lagt 
både for pri vat kjø ring, for yr kes -
kjøring og den mu li ge «sta tu sen» det 
er å ha fir ma bil.

Har du en bil ord ning i job ben med 
til bud om valg mel lom fir ma bil og 

bil godt gjø rel se, kan det der for være 
mye å spa re på å vur de re bil godt gjø-
rel se. Hvis du ikke al le re de har det, 
bør du ar gu men te re med at ar beids -
giver bør kun ne ak sep te re den sam me 
kost na den med bil godt gjø rel se som 
ved å hol de deg med en fir ma bil.

I rea li te ten vil kjø re møns te ret ditt, 
hva slags kom pen sa sjon for fir ma bil 
du opp når, og hva slags bil ty pe du 
vel ger, av gjø re om fir ma bil er et godt 
el ler dår lig al ter na tiv for deg.

Pri vat leie for enk ler
Sam ti dig bør du vur de re pri vat leie 
som fi nan sie rings form, et ter som det 
gir deg svært for ut sig ba re bil ut gif ter, 
du slip per å opp ta gjeld og du slip per 
usik ker he ten rundt bi lens an nen-
hånds ver di. For ut sig ba re bil ut gif ter 
gjør det også enk le re å set te opp en 
lønn som hets kal ky le av de uli ke al ter-
na ti ve ne. I eks emp let med Dag Rop-
stad spa rer han 27 018 kro ner i året 
på å ikke ha fir ma bil. Hvis du 
 iste den for lea sing vel ger egen eid, blir 
slike lønn som hets kal ky ler langt mer 
kre ven de å set te opp, et ter som du 
først vet hva bi len har kos tet deg i 
form av av skriv nin ger/ver di tap et ter 
at den er solgt.

Lea ser lad ba re hy brid bi ler
I de tre før s te kvar ta le ne i 2019 falt 
an de len pri vat lea sing av det to ta le 
per son bil sal get, grun net et sterkt 

øken de el bil salg, hvor lea sing an de len 
er lav. I 4. kvar tal gjor de imid ler tid 
pri vat lea sing et kraf tig byks til nær 
re kord ni vå er, med hele 26 pro sent av 
per son bil sal get. Det vi ser tall fra  
Fi nan sie rings sel ska pe nes Forening

An ta ge lig er lea sing an de len på spe si elt 
de lad ba re hy brid bi le ne langt høy ere, 
et ter som dis se har en lav en gangs av-
gift og høy moms for del. Det fin nes 
ikke tall for lea sing an de ler pr. driv-
lin je (ben sin/die sel/lad ba re hy brid/el), 
men næ rings an de len gir en god in di-
ka sjon. Mens næ rings an de len for per-
son bi ler ge ne relt var på 52 pro sent i 
2019, end te den på hele 80 pro sent for 
lad ba re hy brid bi ler, en øk ning fra 
75 pro sent i 2019.

– Vi lig ger på en lea sing an del på i 
over kant av 50 pro sent på Mit su bi shi 
Out lan der PHEV, sier adm.dir. Rune 
Gjer stad hos Mit su bi shi-im por tø ren 
MMC Norge AS. Det har vært en 
merk bar øk ning de siste åre ne, et ter-
som lea sing an de len lå på ca. 20 pro-
sent bare for få år si den. Det vir ker 
som sta dig fle re nord menn opp da ger 
for de le ne med lea sing av lad ba re 
 hy brid bi ler, sier Gjer stad.

For skjell på «Sofa-Ola» og 
«Tur bo-Ola»
Noen grup per ut mer ker seg ved å 
kun ne spa re spe si elt mye på å vel ge 
bort fir ma bil. Er du for eks em pel av 
ty pen «Sofa-Ola», som kan skje bor 

Siviløkonom 
Jan Traaseth, 
direktør i Motor Gruppen

Pri vat øko no mis ke dis po si sjo ner må gjø res på bak grunn av godt 
kva li fi ser te øko no mis ke kal ky ler og vur de rin ger, og ikke på ren syn sing. 
Der for er jeg sta dig over ras ket over hvor sjel den jeg mø ter en bil bru ker 
– som kan vel ge mel lom fir ma bil og bil godt gjø rel se – og som har 
fore tatt en slik kva li fi sert vur de ring av lønn som he ten mel lom de to 
al ter na ti ve ne.
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rett ved job ben, som har TV-tit ting 
og gull rek ka som dine sto re hob by er, 
og som tri ves best hjem me i so fa  kro-
ken både i uka og i hel ge ne, så vil fir-
ma bil sjel den være et godt al ter na tiv.

Sam ti dig vil det være and re grup per 
som kan spa re mye på å ha fir ma bil. 
Det gjel der spe si elt de av ty pen «Tur-
bo-Ola» som har en dy re re fir ma bil 
og som kan skje har hyt te både på fjel-
let og ved sjø en, og som bru ker bi len 
svært mye pri vat, for eks em pel til kjø-
ring av barn til id retts ak ti vi te ter, til 
hyt ta i hel ge ne og fe ri er, og så gar kan-
skje på en uten lands tur til syd li ge re 
strøk om som me ren. Er det sam ti dig 
fle re i hus stan den som bru ker fir ma -
bilen på kvelds tid og i hel gen, ta ler 
også det i fa vør av fir ma bil som et 
godt øko no misk al ter na tiv.

Be gren ser pri vat bruk
Vi opp le ver imid ler tid at noen ar-
beids gi ve re set ter be grens nin ger på 
pri vat bruk, ved at de for eks em pel 
ikke ak sep te rer fyl ling av driv stoff i 
ut lan det, de for lan ger at den an sat te 
skal bru ke bi len på jobb hver dag 
(som sel ge re i bil bran sjen som må ha 
bi len til gjen ge lig for kun der som skal 
prø ve kjø re) slik at ikke ek te fel len el ler 
and re i hei men kan bru ke bi len fritt i 
sin jobb.

Med 40 pro sent ra batt i lis te pri sen for 
el bi ler, ta ler også mye for at el bil er 
guns tig å ha som fir ma bil, men også 
her an be fa ler jeg å gjø re kon kre te 
lønn som hets vur de rin ger i hvert en kelt 
til fel le.

Dy re re bi ler er re la tivt sett mer guns-
tig å ha som fir ma bil enn bil li ge re 
bi ler. Det te skyl des ho ved sa ke lig at 
ver di fal let er høy ere på dy re re bi ler, 
sam men lig net med bil li ge re bi ler. 
Sam ti dig er sta tens sat ser for kjø re-
godt gjø rel se uav hen gig av bi lens pris.

Kort opp sum mert kan vi si at det på 
ge ne rell ba sis løn ner seg å vel ge fir ma-
bil når du har:

• Dy re re bil
• El bil
• Ut strakt kjø ring hjem–ar beid

• Ut strakt pri vat kjø ring
• Lite yr kes kjø ring
• Kun sta tens sat ser for yr kes kjø ring 

(in gen fast)
Til sva ren de kan vi si at det på ge ne rell 
ba sis løn ner seg å vel ge egen bil/ 
pri vat leie med kjø re godt gjø rel se når 
du har:

• Lite el ler be gren set pri vat kjø ring
• Ut strakt yr kes kjø ring
• En ord ning med høy fast kjø re godt-

gjø rel se.
• Når du vel ger en bil li ge re el ler mid-

dels dyr bil

Fir ma bil = «Sytalaust»
Er fa ring til si er at an sat te også vekt-
leg ger and re fak to rer enn de rent 
øko no mis ke i for bin del se med valg 
av bil ord ning. Det te kal les gjer ne 
kom fort fak to rer og kan være ting 
som at de med fir ma bil ikke be hø ver 
å ta opp lån el ler inn gå en tre års lea-
sing av ta le, at de slip per ad mi nist ra-
sjon, mu lig sta tus, og at de kan være 
mer av slap pet i for hold til even tu el le 
shop ping bul ker o.l. En av mine tid li-
ge re kol le ga er som bod de i Bergen 
bruk te et ut trykk som nok man ge 
fin ner godt be skri ven de; «Fir ma bil er 
tem me lig sytalaust,» et ut trykk som 
visst nok be tyr det å være fri for be-
kym rin ger.

Sam ti dig kan kom fort fak to rer med 
egen eid/egenleid bil være det at man 
har bil uav hen gig av ar beids gi ver, og 
at man fritt kan vel ge bil ty per et ter 
eget øns ke og be hov.

Bil godt gjø rel se i prak sis
Bil godt gjø rel se er så mangt og det 
fin nes fle re uli ke be teg nel ser som kjø-
re godt gjø rel se, ki lo me ter godt gjø rel se 
og bil lønn. Mye ty der på at ki lo me-
ter ba sert kjø re godt gjø rel se et ter sta-
tens sat ser er den mest van li ge løs nin-
gen i næ rings li vet, spe si elt i det 
off ent li ge. I det pri va te næ rings liv blir 
ord nin ger med fast bil godt gjø rel se 
sta dig mer van lig. Slike ord nin ger kan 
be stå av en ten kun et fast må ned lig 
be løp, en fast godt gjø rel se pr. kjør te 
ki lo me ter, en kom bi na sjon av dis se, 
el ler and re løs nin ger. Hos en av mine 

tid li ge re ar beids gi ve re på nit ti-tal let 
fikk vi eks em pel vis en fast må ned lig 
godt gjø rel se på 2850 kro ner pluss 
90 % av bi lens ben sin ut gif ter (på dratt 
både pri vat og i næ ring). Noen fir-
ma er vel ger også ute luk ken de å gi et 
rent lønns til legg ved over gang fra fir-
ma  bil ord ning.

Re du ser ri si ko
Vi an be fa ler ge ne relt en ord ning med 
fast kjø re godt gjø rel se, gjer ne i kom bi-
na sjon med en va ria bel del. Slike ord-
nin ger vil være et vik tig vir ke mid del 
for å mo ti ve re an sat te til å vel ge kjø re-
godt gjø rel se frem for fir ma bil. Det te 
vil re du se re ri si ko en og der med gjø re 
det let te re for an sat te å vel ge egen bil 
et ter som de vet hva de har i mi ni-
mums inn tekt på bi len til å dekke fas-
te kost na der som bil lån/lea sing, for-
sik ring, tra fikk for sik rings av gift m.m. 
Det te kan være vik tig, ikke minst i 
for bin del se med even tu ell syk dom.

Den va riab le kjø re godt gjø rel sen bør 
til sva re mar gi nal kost na den ved å 
kjøre én eks tra ki lo me ter (vil va ri e re 
fra bil til bil), gjer ne et sted mel lom kr 
1,50 og kr 3. Sam ti dig ser vi at fir-
ma er gjer ne leg ger seg på sta tens sat-
ser for den va riab le de len.

Kr 1,52 i spart skatt
Ved ute luk ken de fast må ned lig godt-
gjø rel se vil den an sat te bare få skatte-
be spa rel sen for hver ki lo me ter han/
hun kjø rer i yr ket (yr kes kjø rin gen 
kom mer til fra drag et ter skat te fri 
sats). Det te be tyr i prak sis at de med 
per son inn tekt mel lom 639 750 og 
999 550 kro ner får en skatte be spa-
rel se på 43,4 pro sent av kr 3,50 pr. 
km (skat te fri sats i 2020), alt så 
kr 1,52. I til legg kan man even tu elt få 
eks tra skat te fri godt gjø rel se for å ha 
med kol le ga er i bi len, for kjø ring på 
dår lig vei, og for å ha med mye  
ba ga sje.

Elek tro nisk kjø re bok
Mot tar du en fast kjø re godt gjø rel se, 
vil de fles te ar beids gi ve re kre ve at du 
le ve rer kjø re bok, for så å split te opp 
kjø re godt gjø rel sen i en trekk fri del og 
en trekk plik tig del. Elek tro nis ke kjø-
re bø ker som for eks em pel ABAX og 
Autogear for enk ler den ne opp ga ven, 
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selv om det vil være noe jobb med å 
skille (ko ding) mel lom pri vat- og  
yr kes kjø ring.

Det siste er også blitt vik ti ge re de siste 
åre ne et ter hvert som sta dig fle re 
bom sta sjo ner duk ker opp, og det kun 
er ut gif ter på dratt i yr kes bru ken som 
kan dek kes av ar beids gi ver uten for-

dels be skat ning. Sam ti dig har det også 
duk ket opp nett ba ser te rei se reg nin ger, 
som for eks em pel Vis ma Ex pense, 
som kan in te gre res med elek tro nis ke 
kjø re bø ker som ABAX via et API, 
even tu elt kan man vel ge å taste inn 
hver en kelt tur selv ma nu elt.

Vi opp le ver at en kel te ar beids gi ve re 
helst vil unn gå an sva ret med å kon-
trol le re kjø re bø ker. For å få skat te-
mes sig fra drag for yr kes kjø rin gen hol-
der det at du som bil bru ker i 
Skat te mel din gen leg ger med en kjø re-
bok som vi ser to tal yr kes kjø ring gjen-
nom året.

LAD BAR HY BRID BIL

Egenleid bil  
guns tig for Dag
Dag Rop stad (49) har vært an satt i 
Tryg Forsikring (tid li ge re Ves ta For-
sikring) i 25 år og job ber nå som 
salgs di rek tør, en jobb som in ne bæ rer 
en mo de rat meng de yr kes kjø ring til 
kun der i Østlandsområdet, men med 
tre ak ti ve ten årings barn og to hyt ter, 
er bi len et vik tig frem komst mid del 
for å få hver da gen til å gå opp. Til 
dag lig kjø rer han i ho ved sak en mind-
 re el bil til jobb og i mø ter i Oslo-om-
rå det, men på leng re jobb tu rer og når 
fa mi li en skal på hyt ta på Gei lo el ler 
på hyt ta i Gren lands-fjor den, bru kes 
ute luk ken de en eld re die sel bil.

Nå vur de rer han en ny bil og ser på 
Mit su bi shi Outlander PHEV som en 
bil mo dell som vil pas se hans be hov 
bra. Bi len las ter både tre barn, hund 
og ba ga sje og kan trek ke en laste hen-
ger hvis det er ma te ria ler el ler lig-
nen de som skal frak tes med til hyt ta. 
Fi re hjuls trekk gjør at han kom mer seg 
opp den siste knei ka til hyt ta på 
 Gei lo.

Rop stad kjø rer ca. 40 000 km i året 
to talt med de to bi le ne han dis po ne-

rer, for delt med på 20 000 km på hver 
av bi le ne, mens år lig yr kes kjø ring ut-
gjør ca. 5 000 km.

Han får en fast må ned lig bil godt gjø-
rel se med til legg av sta tens sat ser for 
yr kes kjø rin gen. Fir ma bil er ikke et 
til bud til an sat te i Tryg Forsikring pr. 
i dag, men Rop stad lu rer av og til på 
om det kun ne vært en bra al ter na tiv. 
Der for gav han ar tik kel for fat te ren i 
opp drag å gjø re en be reg ning på hva 
det te ville koste ham for å kun ne 
sam men lig ne med da gens bil ord ning.

Bil godt gjø rel se på 116 150
For ut satt en må ned lig fast godt gjø-
rel se på 8000 kro ner, og med 
5000 km yr kes kjø ring et ter sta tens 
sat ser, vil han få en sam let år lig godt-
gjø rel se på 116 150 kro ner. Den fas te 
bil godt gjø rel sen, som ut gjør 96 000 
kro ner, blir skatt lagt som lønn og 
med van lig mar gi nal skatt. På sta tens 
sat ser blir det et skatt bart over skudd 
på 53 øre pr. yr kes ki lo me ter (km- 
satsen er nå kr 4,03 uav hen gig av 
kjøre  leng de, mens den skat te frie de len 
ut gjør kr 3,50 pr. yr kes ki lo me ter). 

Mul ti pli sert med 5000 km blir det 
2650 kro ner i skatt bart over skudd. 
Sam let blir skatt på over skudd 
kr 42 814 i året, noe som gjør at han 
sit ter igjen med 73 336 i net to bil-
godt gjø rel se et ter skatt.

Lea sing ut gif ter 69 871 kro ner
Lad ba re hy brid bi ler har lav en gangs-
av gift og dit to høyt moms fra drag på 
lea sing, noe som gir guns ti ge lea sing-
be løp. På Out lan der PHEV blir to tal-
pri sen 206 013 kro ner (sum av start-
leie, ge byr og må neds lei er) over en 
tre års leie pe ri ode, el ler 69 871 kro ner 
i året.

Pri vat bil = La ve re ut gif ter
Mit su bi shi Out lan der PHEV har en 
elek trisk WLTP rek ke vid de på 45 km 
og der med blir driv stoff ut gif te ne re-
du sert når bi len kjø res på strøm. Rop-
stad an slår at 25 pro sent av to tal bru-
ken vil kun ne kjø res på strøm.

Med tra fikk for sik rings av gift, ser vi ce, 
driv stoff (bensin+strøm) har vi be-
reg net drifts ut gif te ne til 32 657 kro-
ner i året. Det er li ke vel in gen selv-
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føl ge at drifts ut gif te ne blir de sam me 
om bi len går som fir ma bil el ler egen-
leid bil. Når det gjel der for eks em pel 
hjul skift og dekk ho tell, me ner vi det 
er ri me lig å anta at med egenleid bil 
vil den an sat te gjø re det te selv, mens 
med fir ma bil vil den an sat te få ut ført 
dis se tje nes te ne hos bil for hand le ren 
– el ler en dekk le ve ran dør. Det sam-
me gjel der fyl ling av driv stoff, hvor 
jak ten på bil lig ben sin an tas å være 
langt mind re vik tig for de som har 
fir ma bil enn de som kjø rer egenleid 
bil. Sam ti dig er det sann syn lig at en 
fir ma bil vil be nyt tes langt mer enn 
en egen eid bil, et ter som mar gi nal-
kost na den for å bru ke bi len en eks tra 
ki lo me ter er lik 0.

Sam let blir bil ut gif te ne 107 568 kro-
ner i året, og fra truk ket net to bil godt-
gjø rel se på 73 336 blir net to kost na den 
34 232 kro ner.

Fir ma bil kos ter 61 250 kro ner 
i året
Som fir ma bil skal bru ke ren skatt leg-
ges for bi lens opp rin ne li ge lis te pris 
som ny, le vert im por tør, med til legg 
av eks tra ut styr. Den lad ba re hy brid -
bilen Mit su bi shi Out lan der PHEV 
In style+ har en skat te mes sig lis te pris 
på 535 000 (in klu si ve me tal lic lakk, 
vin ter hjul og hen ger feste). 
Som fir ma bil vil bi len gi et inn tekts-
på slag (fir ma bil for del) på 138 440 
kro ner. For ut satt en lønns inn tekt på 
900 000 kro ner, blir mar gi nal skat ten 
43,4 % på de før s te 99 550 kro ner av 

fir ma bil for de len, og 46,4 % på de 
siste 38 990 kro ne ne. Sam let gir det 
en fir ma bil skatt på 61 250 kro ner.

Fir ma bil 27 018 kro ner dy re re
Som be reg nin gen ne den for vi ser vil 
egenleid bil gi en år lig be spa rel se på 
27 018 kro ner ut fra de git te for ut set-
nin ge ne. På den an nen side vil det 
med egenleid bil være en økt ri si ko 
med hen syn til shop ping bul ker, egen-
an del på ska der og mu li ge økte for sik-
rings pre mi er som føl ge av bonus  tap.

Salgsdirektør Dag Ropstad i Tryg Forsikring gav artikkelforfatteren i oppdrag å gjøre en beregning om hva som er mest gunstig for ham av fast 
bilgodtgjørelse og firmabilordning.
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Por sche Taycan er en av de hot tes te 
el bil-ny he te ne på det nors ke bil mar ke-
det i 2020. Bi len kom mer i tre uli ke 
ut ga ver, hen holds vis Taycan 4S, Tay-
can Tur bo og Taycan Tur bo S. Med 
pri ser fra 914 000 til drøye 1,6 mil li o-
ner kro ner for topp mo del len, før eks-
tra ut styr som fort be lø per seg til fle re 
hund re tu sen kro ner, blir det te nep pe 
en el bil for Hvermandsen. Li ke vel skal 
så man ge som 3000 nord menn ha be-
talt de po si tum på 20 000 kro ner for å 
for hånds be stil le bi len, noe som in di-
ke rer stor in ter es se.

En av de før s te som vil kun ne ha 
 Por sche Taycan som fir ma bil, er adm. 
dir. Mor ten Scheel (42) hos Por sche 
Norge. Nys gjer rig he ten fikk oss der-
for til å ville set te opp en kal ky le på 
hva «vers ting ut ga ven» Por sche Taycan 
Tur bo S – med skat te mes sig lis te pris 
på 1 652 600 kro ner (in klu si ve et mi-
ni mum av ut styr) – vil koste Mor ten 
som fir ma bil, og sam men lig ne det te 
med bil godt gjø rel se og egenleid bil på 
lea sing. Sånn apro pos bi len bru ker 
2,8 sek på 0 – 100 km/t, og har en 
topp fart på ca. 250 km/t – så det 
skul le over ho det ikke være noen fare 
for å bli en sin ke i tra fik ken.

Fir ma bil skatt
Som el bil skal den skat te mes si ge lis te-
pri sen re du se res med 40 % for be reg-
ning av fir ma bil for de len, noe som 
be tyr en re duk sjon fra 1 652 600 til 
991 560 kro ner. Det te gir en fir ma bil-
for del på 229 752 kro ner i året. Med 
46,3 % mar gi nal skatt (høy es te mar gi-
nal skat te sats på per son inn tekt over 
999 550) be tyr det 106 605 kro ner i 
fir ma bil skatt pr. år.

Leie pris på 30 lap per
Med an be falt eks tra ut styr og vin ter-
dekk er pri sen for en Por sche Taycan 
Tur bo S kr 1 801 900. Med 10 % start-
leie på 18 0190 (ekskl. mva) blir må-
neds lei en 25 185 (ekskl. mva) – ut fra 
36 må ne ders leie pe ri ode, to talt 75 000 
km. Det gir en to tal pris over tre år på 
1 091 645 kro ner, el ler 30 323 kro ner 
pr. må ned. Det er sam ti dig verdt å mer-
ke seg at mva.-fri ta ket på lea sing av 
el bil i før s te om gang gjel der ut 2020, 
slik at det kan til kom me 25 % mva. på 
leie ter mi ne ne fra 1.1.2021.

Til gjen gjeld ta ler mye for at drifts ut-
gif te ne på en Por sche Taycan blir lave. 
Vi har be reg net dis se til 30 331 kro-
ner, hvor av for sik ring er det dy res te 
med en år lig pre mie på 18 135 kro ner 
(Por sche Forsikring/IF), selv om 
 Por sche sier at ser vi ce kost na de ne ennå 
ikke helt er kla re.

Er du av den «lek ne ty pen» som for 
eks em pel kjø rer bi len din på Rud-
skogbanen et par gan ger i året, skal 
det ikke mye til før du må skifte et 
helt sett med nye dekk i lø pet av tre-
års pe ri oden, noe som raskt kan bety 
20 000 kro ner i eks tra ut gif ter.

Sam let blir der med bil ut gif te ne på 
394 212 kro ner i året (even tu elt dekk-
skift kom mer i til legg).

Bil godt gjø rel se
Por sche-sje fen har sann syn lig vis ikke 
bil godt gjø rel se som et til bud pr. i dag, 
men hvis vi ten ker oss at Por sche 
Norge ville ak sep te re å be ta le Mor ten 
en bil godt gjø rel se lik kost na den ved å 
lea se en Taycan, så vil han kun ne få 
28 500 kro ner i fast må ned lig bil-
godt gjø rel se. Set ter vi yr kes kjø ring til 
10 000 km i året og for ut set ter sta tens 
sat ser for det te, blir den to ta le bil-
godt gjø rel sen på 382 300 kro ner i 
året, el ler 221 153 et ter skatt.

Fir ma bil blir 58 142 kro ner 
guns ti ge re
Sam let blir net to bil ut gif ter – fra truk-
ket bil godt gjø rel sen – på 173 060 
kro ner med egenleid bil for Mor ten, 
mens fir ma bil skat ten ut gjør 114 918 
år lig. Med and re ord be tyr det å vel ge 
fir ma bil for Mor ten Scheel en år lig 
be spa rel se på 58 142 kro ner i året.

Velger du en dyrere bil, kan det 
på generell basis lønne seg å 
velge firmabil. Hva med en 
Porsche Taycan Turbo S?Mor ten kjø rer  

Por sche som fir ma bil
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Pet ter har fir ma-el syk kel
Pet ter Sme bye (58) har mer enn 
20 års er fa ring fra uli ke job ber i bil-
bran sjen – blant an net har han vært 
adm. dir. i Ge ne ral Motors Norge AS 
(Opel og SAAB), og pre si dent i Bil -
impor tø re nes Landsforening. Pr. i dag 
job ber han som kon su lent i Au to mo-
ti ve Consulting Group AS. Sme bye 
har nær hele sin yr kes mes si ge kar rie re 
job bet for å få flest mu lig nord menn 
til å kjøpe nye bi ler, men selv har han 
blitt en mer og mer ihu ga el syk list de 
siste åre ne.

Spe si elt gjel der det te et ter at bar na ble 
voks ne og han og kona solg te hu set på 
Sta bekk i Bæ rum og flyt tet i lei lig het 
på For ne bu for noen år til ba ke. Nå 
syk ler han både som mer som vin ter 
14 ki lo me ter fra For ne bu til kon to ret 
på Bryn, og gjer ne til mø ter i Oslo-
om rå det, iført dress hvis væ ret til la ter 
det. To talt reg ner han med at han 
syk ler en dis tan se på ca. 3 500 km i 
året. Han er al le re de på sin and re el-
syk kel, og som et al ter na tiv til fir ma-
bil, har han nå in ves tert i en fir ma-el-
syk kel av høy es te klas se – en rik tig så 
snasen Rie se & Müller Supercharger 
2 GT Roh loff til den net te sum av 
75 000 kro ner.

Mens en fir ma bil til for eks em pel 
500 000 kro ner fort ville koste Sme-
bye ca. 5 000 kro ner i må ned lig fir-
ma bil skatt, slip per han unna med 
drøye 500 kro ner pr. må ned for el syk-
ke len. Sam ti dig spa rer fir ma et ar-
beids gi ver av gift.

– Med el syk ke len spa rer jeg pen ger og 
får mas se gra tis trim, for ikke å 
glem me man ge flot te na tur opp le vel ser, 
spe si elt på som mers tid, sier Sme bye. 
Sam ti dig spa rer jeg tid på trans port til 
mø ter og dit to par ke rings ut gif ter.

Spa rer 7500 kro ner i  
bom pen ger
Sme bye spa rer sto re be løp i form av 
bom pen ger i året, spe si elt sett i for-

hold til å kjøre en die sel bil. Med an-
tatt 100 syk kel da ger i året, spa rer han 
opp til 7500 kro ner i bom ut gif ter, noe 
som gjør det en kelt å for sva re en re la-
tivt dyr el syk kel.

Fir ma-el syk kel be skat ning
Iføl ge Skat te be ta ler for en in gen er 
 reg le ne for skatt, for skudds trekk og 
ar beids gi ver av gift for fir ma-el syk ler 
som føl ger:

«Der som ar beids gi ver stil ler el syk kel 
til dis po si sjon for den an sat te ve der-
lags fritt, og den an sat te be nyt ter el-
syk ke len til pri vat bruk, vil det te være 
skat te plik tig inn tekt (na tu ral yt el se) 
for den an sat te, jf. sktl. § 5–10, jf. 
§ 5–12. For de len verd set tes til mar-
keds pris for leie av til sva ren de el syk-
kel. Ve der lags fri bruk av el syk kel er 
en na tu ral yt el se som ikke skal med i 

be reg nings grunn laget for for skudds-
trekk (ikke trekk plik tig), jf. sktbf. 
§ 5–6–10 b. Na tu ral yt el sen er der for 
hel ler ikke ar beids gi ver av gifts plik tig, 
jf. ftrl. § 23–2 (3).»

For å få svar på hva det vil koste å 
leie/lea se en el syk kel, tok vi kon takt 
med EVO El syk ler som er en av de 
stør ste ak tø re ne på el syk ler i Oslo-
om rå det.

Fle re lea ser el syk kel
– Vi mer ker en øken de et ter spør sel 
et ter lea sing av el syk ler, sier firma-
salgansvarlig Jo Es pen Bjerk i Evo 
El syk ler AS i Oslo. Det gjel der både 
tra di sjo nel le el syk ler og de nye laste-
syk le ne. Det kan for eks em pel være et 
godt al ter na tiv for hånd ver ke re som 
gjør job ber i ind re by so ne.

Petter Smedbye sykler til jobb 100 dager i året og får både gratis trim og sparer penger.
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Eks emp ler på fir ma er som bru ker el-
syk kel er KONE hei ser, DB Schen ker, 
tøm mer mes ter Loh ne & Lau rit sen, 
Do mi no Pizza og Oslo kom mu ne. 
Sist nevn te har vært en stor bru ker av 
el syk ler i fle re år, et ter at de høs ten 
2017 an skaff et hele 150 el syk ler fra 
fir ma et EVO El syk ler. Spe si elt er det 
hjem me tje nes ten som er stor bru ker av 
el syk ler, men også and re eta ter som 
for eks em pel Grav ferds eta ten har tatt 
el syk ler i bruk. To tal skal nå Oslo 
kom mu ne ha en el syk kel park på ca. 
500 or di næ re el syk ler og ca. 150 el-
laste syk ler.

Oslo kom mu ne har for øv rig et støt te-
pro gram for be drif ter som an skaff er 
elek tris ke laste syk ler på inn til 10 000 
kro ner pr. syk kel, el ler mak si malt 
30 pro sent av an skaff el ses kost na den.

I mot set ning til el bi ler som er moms-
frie også på lea sing (i før s te om gang ut 
2020), må du som kjent pa ra dok salt 
nok be ta le full mer ver di av gift på el-
syk ler. På den an nen side har lea sing-
sel ska pet fra drag for mer ver di av gif ten 
ved kjøp av el syk le ne, men må be las te 
mer ver di av gift på må neds lei e ne.

For holds mes sig mva-fra drag
Vel ger et fir ma hel ler å kjøpe el syk-
le ne, har de – i mot set ning til ved kjøp 

av van li ge trå syk ler – fra drag for mer-
ver di av gif ten, men fra drags ret ten av-
hen ger av i hvil ken for bin del se ut gif-
te ne er på dratt. Be nyt tes el syk le ne 
kun til næ rings bruk, som for eks em pel 
trans port til mø ter og even tu elt tran s-
port av ma te ria ler m.m., in ne bæ rer det 
100 pro sent fra drag for mer ver di av gif-
ten. Bru kes el syk le ne også pri vat av de 
an sat te, skal det fore tas en for holds-
mes sig for de ling av mer ver di av gif ten 
et ter an tatt næ rings bruk/pri vat bruk. 
Det sam me gjel der for mer ver di av gif-
ten på lea sing av syk le ne, hvis det te 
al ter na ti vet er valgt.

En av de mest solg te el syk le ne er 
Mou stache Xroad 5 til en pris av 
36 900 kro ner in klu si ve mer ver di av-
gift. Her blir må neds lei en kr 605  
+ mva pr. må ned over fem år (med 0 
inn skudd). I den øver ste en den av 
pris ska la en fin ner vi syk ke len som 
Sme bye rat ter – nem lig en Rie se & 
Müller Supercharger 2 GT Roh loff. 
In klu si ve to bat te ri er på til sam men 
1000 Wh som gir en an tatt rek ke-
vid de på 120–180 km har den ne  
syk ke len nå en pris lapp på 78 000 
kro ner. Lea sing av den ne 
på fem år (med 0 inn skudd) gir en 
må neds leie på 1254 kro ner + mva. 
Det be nyt tes her så kalt lea sing uten 
rest ver di, noe som iføl ge Fred rik Rudi 
Kristiansen hos Grenke Lea sing in ne-

bæ rer at kun den kan vel ge å kjøpe ut 
syk ke len for en til tre må neds lei er 
et ter endt leie pe ri ode.

Mar gi nal skatt
Den re el le skat te kost na den for den 
an sat te av hen ger av hvil ken per son-
inn tekt (lønns inn tekt m.m.) den en-
kel te har før for de len leg ges til. Har 
man eks em pel vis en per son inn tekt på 
kr 500 000 kro ner, blir mar gi nal -
skatten 34,4 pro sent, noe som ut fra 
en må neds leie på 1254 kro ner gir en 
må ned lig skatt på 431 kro ner. De 
som eks em pel vis har en per son inn tekt 
over 639 750 kro ner får en mar gi nal-
skatt på 43,4 pro sent, som be tyr at 
el syk ke len kos ter 544 kro ner pr.  
må ned i eks tra skatt.

Med en mar gi nal skatt på 46,4 pro-
sent blir den må ned li ge el syk kel- 
skat ten til sva ren de på 582 kro ner. 
Som det frem går, skal det ikke be ta les 
ar beids gi ver av gift av for de len, noe 
som gir en må ned lig be spa rel se på 
opp til 177 kro ner.

Null syk kel godt gjø rel se
Bru ker du egen bil i jobb, kan du 
mot ta en ki lo me ter godt gjø rel se i hen-
hold til sta tens sat ser på kr 4,03 pr. 
km i 2020, her av kr 3,50 skat te fritt. 
Sat sen er den sam me en ten du kjø rer 
el bil el ler van lig fos sil bil (ben sin/die-
sel/lad bar hy brid etc.).

Vel ger du en mil jø venn lig løs ning 
med å bru ke el syk kel (el ler van lig trå-
syk kel), har du pa ra dok salt nok ikke 
rett til å mot ta fem fla te øre i godt gjø-
rel se. Skat te fri syk kel godt gjø rel se var 
kr 2 pr. km inn til 2015, men ble i 
Stats bud sjet tet for 2016 fjer net med et 
pen ne strøk, uten syn li ge pro tes ter. 
En kel te ar beids gi ve re, som for eks em-
pel Aren dal kom mu ne, har inn ført 
syk kel godt gjø rel se til sva ren de bil-
godt gjø rel sen, men hele godt gjø rel sen 
blir da skat te plik tig som en na tu ral -
ytel se. Sam ti dig har Syk lis te nes 
Landsforbund satt sa ken på agen da en, 
og har i leng re tid job bet med å få 
gjen inn ført syk kel godt gjø rel se, men 
fore lø pig uten re sul tat.

Salgs sjef Næ rings salg Jo Es pen Bjerk hos EVO El syk ler AS lea ser ut sta dig fle re el syk ler.
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Ro ga land Re no va sjon AS er et re no-
va sjons fir ma som dri ver i Stavanger 
og om egn som har spe sia li sert seg på 
blant an net rør in spek sjo ner, høy-
trykks spy ling av rør og tøm ming av 
tan ker. Fir ma et ble etab lert i 2005 og 
har i dag tre an sat te. Bil par ken som 
bru kes i opp drag for kun der be står av 
blant an net tank bi ler med to tal vekt 
på opp til 30 tonn, men et ter ar beids-
tid set ter alle de tre an sat te seg i hver 
sin Re nault Twizy fir ma-el motor-
sykkel med to tal vekt på 450 kg som 
bru kes til og fra jobb, samt pe rio de vis 
til kun de mø ter i nær re gi o nen.

– Re nault Twizy er både mor som og 
mil jø venn lig å kjøre, sam ti dig som vi 
spa rer mye pen ger spe si elt i for hold til 
å kjøre en van lig ben sin el ler die sel-
dre vet bil, både i form av driv stoff ut-
gif ter, ser vi ce, for sik ring og ikke 
minst bom ut gif ter, sier dag lig le der 
Atle Sjø din. Full «tank» for en av våre 
an sat te kos ter ca. tre kro ner, og  
Re nault Twizy har en teo re tisk rek ke-
vid de på opp til 80 km.

Det spe si el le med Re nault Twizy er at 
den er re gist rert som elmotorsykkel, 
og der med går gra tis gjen nom alle 
bom sta sjo ner i Stavanger-om rå det (og 
and re ste der), i mot set ning til or di-
næ re el bi ler som nå sta dig fle re ste der 
må be ta le 50 pro sent av bom taks ten 
for or di næ re ben sin-/die sel bi ler.

Spa rer 60 000 i året
– Den som vil spa re mest er en av våre 
an sat te som bor på Jør pe land, og som 
dag lig kjø rer 64 km tur/re tur gjen nom 
den nye Ryfylketunnelen som ble  
åp net 30. de sem ber 2019, sier Sjø din. 
Tun ne len går for å være ver dens leng ste 
og dy pes te un der sjø is ke vei tun nel, med 
en to tal leng de på 14,4 km, og på det 
dy pes te går den 292 me ter un der 
 hav over fla ten. Or di nær takst blir (inn-
kre vin gen star ter se ne re i vin ter) 
134 kro ner hver vei for en van li ge  
ben sin/die sel bil, noe som gjør at den 
an sat te spa rer ca. 60 000 kro ner i året 
bare i bom ut gif ter, av slut ter Sjø din.

Twizy-be skat ning
Re nault Twizy er en elek trisk mo tor-
syk kel. Når det gjel der be skat ning for 
fri bruk av ar beids gi vers Re nault 
Twizy, frem går det av Vei led ning til 
A-mel ding at fri bruk av ar beids gi vers 
mo tor syk kel skal set tes til føl gen de: 
«For de len er skat te plik tig og set tes til 
hva det vil koste å leie til sva ren de 
gjen stand på det åpne mar ked.»

På sam me måte som for el syk ler reg-
nes for de len som en trekk fri na tu ral-
yt el se, hvor det ikke skal fore tas for-
skudds trekk, men hvor for de len skal 
inn rap por te res år lig et ter skudds vis på 
A-mel din gen. Sam ti dig skal det ikke 
be reg nes ar beids gi ver av gift på for -
delen.

Som et buss kort
Re nault Twizy har en lis te pris le vert 
for hand ler i Oslo på 112 950 kro ner, 
og med ut styr som dø rer og vin ter hjul 
blir den må ned li ge lea sing pri sen (med 
0 inn skudd) eks em pel vis ca. 1850 
kro ner eks. mva. pr. må ned over fem 
år. Twizy er på sam me måte som van-
li ge el bi ler fri tatt for mva på lea sing, i 
før s te om gang ut 2020.

For en an satt som eks em pel vis har en 
per son inn tekt på 550 000 kro ner, gir 
det 34,4 pro sent mar gi nal skatt på den 
skatt ba re for de len. Med en må ned lig 
leie på 1850 kro ner be tyr det 636 kro-
ner i eks tra skatt, el ler ca. hund re lap-
pen mind re enn et må neds kort med 
Ru ter for Oslo og de ler av Vi ken 
 (tid li ge re Akershus) – som kos ter 
770 kro ner pr. ja nu ar 2020.

0 Twizy ki lo me ter godt gjø rel se
Mens du med en van lig ben sin dre vet 
mo tor syk kel med mo tor over 125 ccm 
kan få en ki lo me ter godt gjø rel se i hen-
hold til sta tens sat ser på kr 2,95 pr. 
km, får du et ter gjel den de reg ler pa ra-
dok salt nok ikke fem fla te øre hvis du 
vel ger å kjøre en ut slipps fri Twizy.

Det vil der for være svært øko no misk 
for del ak tig hvis du kan vel ge en fir-
ma-Twizy frem for en egen eid el ler 
egenleid Twizy, og du får ga ran tert 
mye gøy kjø ring og opp merk som het 
med på kjø pet.

Hos Ro ga land Re no va sjon har de an sat te også til gang 
til hver sin Twizy fir ma-elmotorsykkel.

Re no va sjons gut ta  
rat ter Re nault Twizy
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Pro sent lig ning
Bru ker du fir ma bil som eies el ler lea ses 
av din ar beids gi ver, reg nes for de len som 
lønns inn tekt og du må be ta le skatt av 
den ne. I 2020 kal ku le res den ne for de-
len ut fra en aldersgradert prosentlig-
ningsmodell. Du blir skatt lagt for 
30 pro sent av bi lens lis te pris opp til 
314 400 kro ner (308 500 kro ner i 
2019), og 20 pro sent av bi lens lis te pris 
over 314 400 kro ner. Der som du dis po-
ne rer fir ma bil bare de ler av året, for eks-
em pel ved at du går inn på en fir ma bil-
ord ning 1. au gust, skal det skje en 
for holds mes sig for de ling av fir ma bil for-
de len ut fra an tall hele og på be gyn te 
må ne der som du dis po ne rer bi len.

Ra batt for kjø re leng de
Hvis bi len bru kes mer enn 40 000 km 
i året i yr ket, får du 25 pro sent ra batt, 
slik at fir ma bil for de len be reg nes ut fra 
75 pro sent av opp rin ne lig lis te pris som 
ny. Slik kjø ring må do ku men te res 
gjen nom bruk av elek tro nisk kjø re bok.

Ra batt for al der
Hvis bi len er eld re enn tre år ved star-
ten av året, får du også 25 pro sent 
ra batt, slik at fir ma bil for de len be reg-
nes ut fra 75 pro sent av opp rin ne lig 
lis te pris som ny. Det gjel der bi ler som 
er re gist rert i 2016 el ler tid li ge re for 
skat te å ret 2020.

Ved en kom bi na sjon av både høy 
kjøre  leng de og bi ler eld re enn tre år, 
verd set tes bi len til 56,25 pro sent av 
opp rin ne lig lis te pris som ny.

Ra batt for el bi ler
Har du el bil som fir ma bil, får du 
40 pro sent på lis te pri sen, slik at fir-
ma  bil for de len skal be reg nes ut fra 
60 pro sent av opp rin ne lig lis te pris 
som ny. El bi ler som er eld re enn tre 
år, får et eks tra fra drag slik at for de len 
skal be reg nes ut fra 45 pro sent av 
opp rin ne lig lis te pris som ny, men du 
får in gen eks tra ra batt hvis du kjø rer 
over 40 000 km i året med el bil.

Sær reg ler for yr kes bi ler
Bru ke re av fir ma va re bi ler klas se 2 og 
små las te bi ler med to tal vekt un der 
7501 kg kan vel ge mel lom to al ter na-
ti ve me to der, så fremt de har tjenst lig 
be hov for en slik bil ty pe.

Al ter na tiv 1: Sja blong me to de. Den 
skatt ba re for de len skal fast set tes med 
30 pro sent av bi lens lis te pris opp til 
kr 314 400 og 20 pro sent av even tu elt 
over sky ten de, med et bunn fra drag i 
lis te pri sen på 50 pro sent (be gren set 
opp ad til kr 150 000). Mak si malt fra-
drag opp nås der med på bi ler med lis-
te pris på kr 300 000.

Al ter na tiv 2: In di vi du ell verd set tel se. 
Den skatt ba re for de len av pri vat kjø-
ring fast set tes med en sats på kr 3,40 
pr. km. Det for ut set tes at yr kes kjø rin-
gen do ku men te res ved bruk av elek tro-
nisk kjø re bok ba sert på GPS (pri vat-
kjø ring = to tal ut kjørt dis tan se – yr kes-
kjø ring).

Iføl ge SSB var det 84 352 per so ner 
som var re gist rert med fri bil (fir ma-
bil) i 2018 (siste til gjen ge li ge tall), noe 
som be tyr en øk ning på 41 pro sent fra 
2011. Sam ti dig ser vi at gjen nom snitt-
lig skatt bar fir ma bil for del går ned for 
tred je året på rad, fra 73 800 i 2017 
til 72 300 i 2018 (tal le ne in klu de rer 
både bru ke re av per son bi ler og va re -
biler).

Vi me ner det ri me lig grunn til å anta 
at ho ved år sa ken til øk nin gen i an tall 
bru ke re med fir ma bil de siste åre ne 
lig ger i at langt fle re va re bil bru ke re 
skatt leg ges for bruk av bi len i job ben, 
et ter at skat te reg le ne for va re bil bru ker 
ble lagt om i 2016. Den ne yr kes grup-
pen fikk da både guns ti ge re og langt 
mer flek sib le fir ma bilord nin ger, og 
som snitt-tal le ne på skatt bar for del 
også in di ke rer, har gjen nom snitt lig 
skatt bar for del gått ned tre år på rad,  
i 2016, 2017 og 2018.
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Dyrt å handle næringsmidler 
hos utenlandske nettbutikker

Det har vært mulig å handle brus og 
godterier rimelig fra utenlandske nett-
butikker, mye på grunn av at det ikke 
har vært merverdiavgift, toll og sær-
avgifter på slike varer kjøpt fra utlan-
det til en verdi under 350 kroner. Det 
har også vært mulig å kjøpe andre 
næringsmidler billig fra utenlandske 
nettbutikker i små mengder.

Fra 1. januar er det ikke lenger lønn-
somt å handle slike varer i små meng-
der fra utenlandske nettbutikker. Årsa-
ken er at det ikke lenger gjelder noen 
avgiftsfri grense, noe som betyr at du 
som forbruker må betale både moms, 
toll og særavgift fra første krone. Beta-
lingsplikten gjelder også for varer som 
ble bestilt før årsskiftet, men som ikke 
kommer til landet før i 2020.

Forbruker må betale avgiftene
Det er forbruker som er ansvarlig for å 
betale toll og avgifter, men i praksis vil 
gjerne transportøren gjøre dette for den 
enkelte og deretter fakturere forbruker 
for dette. For denne tjenesten beregner 
transportøren seg et høyt gebyr. Varer 
du tidligere bare betalte fraktkostnader 
på for å få sendt hjem, vil du dermed 
nå i tillegg måtte betale moms, eventu-
elt toll og særavgifter på, samt et gebyr 
til den som bistår deg med fortollin-
gen. Hvor mye du må betale, vil være 
opp til hver enkelt transportør. Som 
eksempel tar Posten et fortollingsgebyr 
på kroner 299. Varer du tidligere 
kunne kjøpe billig fra utlandet, blir 
dermed vesentlig mye dyrere.

Gjelder foreløpig kun næringsmidler
Avgiftsplikt fra 1. krone gjelder fore-
løpig kun for såkalte næringsmidler. 

Med næringsmidler menes alt som 
kan konsumeres av mennesker.  
Typiske artikler er sjokolade, brus og 
kosttilskudd som er vel egnet til å be-

Fra 1. januar må du betale moms, toll og særavgifter når du kjøper 
drikke, mat og godterier fra utenlandske nettbutikker. Den avgiftsfrie 
grensen på 350 kroner gjelder ikke lenger. Den største kostnadsøknin-
gen skyldes at du må betale et skyhøyt fortollingsgebyr også på forsen-
delser av lav verdi.

Rådgiver avgift 
Camilla Brunfelt,
Revisorforeningen

Fra 98 kroner til 531 kroner
På toll.no har de laget et eksempel som viser hva du må betale for innkjøp 
av én kilo sjokolade. Det legges til grunn at prisen for varen på et nettsted er 
98 kroner, frakt utgjør 83 kroner, sjokoladeavgift utgjør kroner 20,82 pr. 
kg., og mva utgjør 15 % for næringsmidler. Total kostnad fremkommer slik:

(Tall i kroner)

Varens pris 98

Fraktkostnader 83

Grunnlag for toll og avgifter 181

Sjokoladeavgift (20,82 kr pr. kg) 21

Grunnlag for MVA 202

MVA 15 % 30

Sum importavgifter (inkl. kjøpesum) 232

Fortollingsgebyr (f.eks. Posten) 299

Totalpris 531

Kilde: Toll.no

stille fra utlandet over nettet. Fra april 
2020 vil den avgiftsfrie grensen bort-
falle for alle varer som kjøpes på uten-
landske nettsteder.
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Hva som er arbeidstid
Arbeidsmiljølovens bruk av begrepet 
arbeidstid er relativt ensartet hva gjel-
der vernebestemmelsene i kapittel 10. 
Reglene gjelder for alle som ikke er 
spesifikt unntatt, slik som ansatte i 
ledende eller særlig uavhengig stilling.

Utgangspunktet er enkelt og fremgår 
av følgende definisjon av arbeidstid og 
arbeidsfri i loven:

«(1) Med arbeidstid menes den tid 
arbeidstaker står til disposisjon for 
arbeidsgiver.

(2) Med arbeidsfri menes den tid ar-
beidstaker ikke står til disposisjon for 
arbeidsgiver.»

Forut for Høyesteretts behandling av 
Reisetidsdommen (HR-2018–1036) 
ble det siktet til en noe mer aktiv ut-
førelse av arbeidsoppgaver for å fastslå 
at det er tale om arbeidstid. For ar-
beid ene til arbeidsmiljøloven (Ot.prp. 
nr. 49 (2004–2005) side 315) sier føl-
gende om reisetid i denne sammen-
hengen:

«Reise til og fra arbeidet vil som i dag 
falle utenfor definisjonen av arbeids-
tid. Dersom arbeidstakeren i løpet av 
arbeidsdagen blir sendt til et arbeids-
sted utenfor virksomheten, men kom-
mer tilbake før arbeidsdagen er av-
sluttet, vil normalt slike reiser regnes 
som arbeidstid. Annen reisetid i for-
bindelse med arbeid lengre unna ar-
beidsstedet hvor for eksempel over-
natting er nødvendig, vil ikke være 
arbeidstid, med mindre arbeidstake-
ren blir pålagt plikter slik at vedkom-
mende likevel må sies å stå til arbeids-
givers disposisjon.»

I forlengelsen av dette kunne man fast-
slå følgende med henblikk på reisetid:

• Reisetiden som en ansatt bruker 
hjemmefra og til og fra sitt faste 
arbeidssted, ble ikke regnet som 
arbeidstid. Unntak kan gjelde hvis 
arbeidstaker blir pålagt arbeid på 
reisen. Dette gjelder fortsatt.

• Reisetid fra fast arbeidssted, ut til 
kunder og tilbake til arbeidsstedet 
i arbeidstiden, var arbeidstid. Også 
dette gjelder fortsatt.

• Når arbeidstaker utenom arbeidsti-
den ble beordret til et annet arbeids-
sted enn sitt faste, ble tiden som fal-
ler innenfor arbeidstakerens vanlige 
arbeidstid regnet som arbeidstid. 
Resten ble regnet som fritid, med 
mindre arbeidstaker utførte aktivt 
arbeid. Etter den senere tids praksis i 
domstolene, må det gjøres en mer 
nyansert og konkret vurdering. 
Denne gjennomgås nedenfor.

Beordres til annet arbeidssted
Når arbeidstaker har et fast arbeids-
sted, men beordres til et annet ar-
beidssted utenom alminnelig arbeids-
tid, kan reisetiden regnes som 
arbeidstid etter en konkret vurdering. 
I så fall må tre vilkår være oppfylt. 
Vilkårene er anvendt både i norske 
domstoler og EU-domstolen. Sist-
nevnte er relevant også i Norge etter-
som arbeidsmiljøloven gjennom 
EØS-avtalen har implementert verne-
bestemmelsene i EUs arbeidstids-
direktiv (2003/88/EF).

I 2014 fastslo EU-domstolen 
(Tyco-dommen; C-266/14) at reisetid 
for teknikere uten fast arbeidssted var 
arbeidstid. Avgjørelsen må sies å ha 
utvidet begrepet arbeidstid også med 
betydning for norsk rett. Deretter 

behandlet Høyesterett et lignende 
spørsmål i den såkalte Reisetids-
dommen (HR-2018–1036).

Dommen gjaldt en politimann som 
ble sendt på såkalt eskorteoppdrag 
utenfor sitt ordinære arbeidssted, og 
utenom den alminnelige arbeidstiden. 
Høyesterett kom til at reisen til og fra 
hans hjem måtte sees som arbeidstid i 
lovens forstand. Høyesterett fastslo 
samtidig at avlønningsspørsmålet 
måtte avgjøres ut fra en fortolkning 
av den relevante tariffavtalen.

For slike arbeidstakere som ikke har 
noe fast arbeidssted, eller som blir 
pålagt å arbeide på et annet sted enn 
det vanlige, krever arbeidstidsdirekti-
vet at følgende tre vilkår må være til 
stede for at reisetid utenom alminne-
lig arbeidstid skal være arbeidstid:

1. For det første krever direktivet at 
arbeidstakeren utfører sine ar-
beidsoppgaver eller plikter innen-
for rammen av sitt arbeidsforhold 
– altså at selve reisen er en nød-
vendig forutsetning for at arbeids-
takeren skal kunne utføre sine 
arbeidsoppgaver (på det stedet 
arbeidsgiver har anvist). Reiser for 
å delta på kurs eller sosiale arran-

Arbeidstid og arbeidsfri
«(1) Med arbeidstid menes den 
tid arbeidstaker står til disposi-
sjon for arbeidsgiver.

(2) Med arbeidsfri menes den tid 
arbeidstaker ikke står til disposi-
sjon for arbeidsgiver.»

Senioradvokat Håkon Andreassen og 
fast advokat Ingrid Wulff Stenersen, 
begge Kvale advokatfirma

Når er reisetid arbeidstid?
Hva som er arbeidstid og hvordan det beregnes, er til stadighet 
gjenstand for debatt og fornyede rettslige problemstillinger. Ett 
perspektiv ved dette er om reisetid skal inngå i beregningen av 
arbeidstid samt hvordan dette i så fall skal godtgjøres  
– forhold som for tiden er under utvikling i domstolene.
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Rådgiver regnskap 
Signe Haakanes,  
Revisorforeningen

Endringer i  
reglene om likestilling
Aktivitets- og redegjørelsesplik-
ten i likestillings- og diskrimine-
ringsloven er skjerpet fra 1. januar 
2020. Videre er det etablert et 
lavterskeltilbud for håndheving av 
forbudet mot seksuell 
trakassering i likestillings- og 
diskrimineringsloven.

Utvidet aktivitetsplikt ved mer 
enn 50 ansatte og ev. mellom 
20 og 50 ansatte
Den konkretiserte aktivitetsplikten 
i likestillings- og diskriminerings-
loven § 26 annet ledd er utvidet med 
et krav til at virksomhetene annet-
hvert år skal kartlegge lønnsforhold 

fordelt etter kjønn og bruken av ufri-
villig deltidsarbeid. Med ufrivillig 
deltidsarbeid menes deltidsarbeid der 
stillingsinnehaveren ønsker og er til-
gjengelig for å jobbe mer.

Som før skal virksomheter som er 
omfattet av aktivitetsplikten i annet 
ledd også løpende:

a. Undersøke om det finnes risiko 
for diskriminering og andre  
hindre for likestilling,

b. Analysere årsaker til indentifiserte 
risikoer,

c. Iverksette tiltak som er egnet til å 
motvirke diskrimineringen og 
bidra til økt likestilling og mang-
fold i virksomheten, og

d. Vurdere resultatet av arbeidet  
etter a-c

Plikten etter annet ledd er utvidet til 
også å omfatte arbeidsgivere i private 
virksomheter som har mellom 20 og 
50 ansatte, dersom en av arbeidslivets 
parter i virksomheten krever det. Fra 
før er alle arbeidsgivere i offentlig sek-
tor, samt arbeidsgivere i privat sektor 
som jevnlig sysselsetter mer enn 
50 ansatte, omfattet av kravet.

gementer faller utenfor, med  
mindre deltakelse er pålagt.

2. For det annet må arbeidstaker stå 
til arbeidsgivers disposisjon og 
utføre arbeidsoppgaver. I praksis 
innebærer dette et krav om at 
arbeidstaker er underlagt arbeids-
givers styringsrett under reiser. 
Det kan typisk være tilfellet om 
arbeidsgiver har stilt krav om uni-
form, utstyr (tjenestebil, data- og 
annet verktøy) e.l., eller hvis ar-
beidstaker er underlagt restriksjo-
ner. Arbeidsgiver kan for eksempel 
fritt endre eller avlyse reisen un-
derveis eller legge til nye kunder. 
Motsetningen til dette er at ar-
beidstaker fritt og uavbrutt kan 
beskjeftige seg med egne interesser 
under reisen. Hvis det siste er 
tilfellet, er det ikke arbeidstid.

3. Til slutt: Arbeidstaker må arbeide, 
men dette er vanligvis innlysende 
og ikke problematisk når selve 
reisen er en forutsetning for å 
kunne utføre arbeid på det sted 
arbeidsgiver har angitt.

Betaling for arbeidstid
Ovennevnte vurderinger går ut på å 
fastslå om reisetid skal inngå i bereg-
ningen av arbeidstiden i henhold til 
reglene i lovens vernebestemmelser i 
kapittel 10, herunder den daglige og 
ukentlige hviletid.

Selv om det normalt skal betales for 
arbeidstid, er det likevel ikke noe au-
tomatikk i dette, langt mindre at det 
skal betales alminnelig lønn. Flere 
dommer illustrerer poenget om at på-
visningen av arbeidstid i vernekon-
tekst ikke uten videre innebærer at det 
gjelder et krav om lønn.

Coca-Cola-dommen
I Coca-Cola-dommen (LE-2019–
19 773), som gjaldt reiser for service-
teknikere uten fast arbeidssted, uttalte 
lagmannsretten:

«Innholdet i arbeidstidsbegrepet i ar-
beidsmiljøloven § 10–1 vil være dyna-
misk og preget av at det er en verne-
bestemmelse. Arbeidstidsbegrepet i 

tariffavtalen er på den annen side 
fremforhandlet av parter med full 
avtalefrihet og hvor retten til kom-
pensasjon balanserer de ulike parts-
interessene. Det er derfor lang tradi-
sjon for at arbeidsmiljølovens regler 
om arbeidstid og tariffavtalens regler 
om beregning av lønn står på egne 
ben…».

I dommen fikk arbeidstakerne med-
hold i at reisetid til og fra hjem og ut 
til kundene var arbeidstid. De fikk 
imidlertid ikke medhold i at reiseti-
den ga krav på lønn etter de individu-
elle arbeidsavtalene. Domstolen fast-
slo at dersom arbeidstidsbegrepet i de 
individuelle arbeidsavtalene skal ha 
samme rekkevidde som i arbeids-
miljøloven § 10–1, må dette ha et 
konkret avtalerettslig grunnlag. Det 
innebærer at selv om det er tale om 
arbeidstid etter arbeidsmiljøloven 
§ 10–1, behøver det ikke anses som 
arbeidstid etter arbeidsavtalen eller 
tariffavtalen. Dommen er anket til 
Høyesterett.
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Annethvert år skal virksomhetene kartlegge lønnsforhold 
fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig deltidsarbeid.

Den generelle aktivitetsplikten i § 26 
første ledd omfatter som før alle ar-
beidsgivere.

Jevnlig sysselsetter mer enn 
50 ansatte
Begrepet «jevnlig sysselsetter» må for-
stås på tilsvarende måte som samme 
begrep i arbeidsmiljølovgivningen. 
Det er det gjennomsnittlige antall 
ansatte i løpet av siste kalenderår som 
legges til grunn, jf. forskriften om 
organisering, ledelse og medvirkning 
§ 3–7. Ved beregning av antall ansatte 
skal alle som arbeider mer enn 
20 timer i uken regnes med.

Styrets ansvar
Det er lovfestet i § 26 c at styret skal 
sørge for at plikten til aktivt likestil-
lingsarbeid og plikten til å redegjøre 
for dette oppfylles i samsvar med  
aktivitetsplikten.

Redegjørelsesplikt
Arbeidsgivere som har aktivitetsplikter 
etter § 26 annet ledd (mer enn 50 an-
satte og ev. mellom 20 og 50 ansatte), 
skal redegjøre for den faktiske tilstan-
den når det gjelder kjønnslikestilling i 
virksomheten og hva de gjør for å opp-
fylle aktivitetsplikten etter § 26.

Redegjørelsen for den faktiske tilstan-
den på likestillingsområdet skal som 
et minimum inneholde:

• kjønnsbalanse i virksomheten
• resultat av lønnskartlegging fordelt 

på kjønn
• resultat av kartlegging av ufrivillig 

deltid
• andel med midlertidig ansettelse
• uttak av foreldrepermisjon fordelt 

på kjønn

Merk at det som hovedregel ikke er 
anledning til å samle inn data for an-
satte med etnisk, religiøs mv. minori-
tetsbakgrunn og nedsatt funksjons-
evne. Det er heller ikke adgang til å 

kartlegge ansattes seksuelle orientering. 
Derimot er det anledning til å kart-
legge de ansattes alderssammensetning.

Redegjørelsen skal gis i årsberetningen 
eller i annet offentlig tilgjengelig doku-
ment. Dersom redegjørelsen gis i annet 
offentlig tilgjengelig dokument, skal 
det opplyses i årsberetningen hvor do-
kumentet finnes offentlig tilgjengelig. 
Arbeidsgivere i offentlige virksomheter 
som ikke er pålagt å utarbeide årsbe-
retning, skal ta redegjørelsen inn i sin 
årsrapport eller i et annet offentlig til-
gjengelig dokument. Det er ikke sagt 
hvor private virksomheter som ikke er 
pålagt å utarbeide årsberetning (små 
foretak), men som kommer over ansat-
tegrensene, skal offentliggjøre redegjø-
relsen. Dersom selskapet har nettsider, 
synes det hensiktsmessig å offentlig-
gjøre redegjørelsen der.

Redegjørelsen skal utformes slik at 
enkeltansattes personlige forhold ikke 
røpes. Resultatene av lønnskartleggin-
gen skal fremgå av redegjørelsen i 
anonymisert form.

De nye aktivitetspliktene i § 26 om an-
nethvert år å kartlegge lønnsforhold 
fordelt etter kjønn og bruken av ufrivil-
lig deltidsarbeid har virkning fra 1. ja-
nuar 2020. I årsberetningen for 2019 vil 
det dermed bare være aktuelt å rede-
gjøre for denne delen dersom det er ut-
ført eller planlagt utført aktiviteter på 
tidspunktet årsberetningen avlegges.

Tidligere dobbeltregulering av inn-
holdet i redegjørelsesplikten i regn-
skapsloven og likestillings- og diskri-
mineringsloven er ryddet opp i ved at 
regnskapsloven § 3–3 a tiende og 
 ellevte ledd er opphevet.

Veiledning og oppfølging
Både Likestillings- og diskrimine-
ringsombudet (LDO) og fagorgan 
likestilling i Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet (BUFDIR) er gitt 
roller for å veilede og følge opp arbei-
det. LDO har lagt ut veiledning om 
aktivitets- og redegjørelsesplikten på 
sine nettsider. Maldokumenter for 
lønnskartlegging etc. skal ferdigstilles 
innen 31. juli 2020.

LDO kan gjennomføre oppfølgings-
besøk i virksomhetene og skal gis til-

gang til dokumentasjon som er rele-
vant for å vurdere virksomhetenes 
arbeid med aktivitets- og redegjørelses-
plikten.

Diskrimineringsnemnda og LDO har 
rett til innsyn i lønnskartleggingen, 
også når den ikke kan anonymise-
res. LDO kan klage mangelfulle års-
beretninger inn for Diskriminerings-
nemnda. Diskrimineringsnemnda 
kan kreve stansing, retting og kan 
treffe vedtak om tvangsmulkt.

Redegjørelse for samfunnsansvar 
i store foretak
Begrepene «likestilling» og «ikke-diskri-
minering» er tatt inn i bestemmelsen 
om store foretaks samfunnsansvars-
rapportering i regnskapsloven 
§ 3–3 c. Dette er ingen realitetsendring, 
men en presisering, da likestilling og 
ikke-diskriminering allerede er dekket i 
bestemmelsen gjennom begrepene 
menneskerettigheter og arbeidstakerret-
tigheter. Likestilling mellom kjønnene 
er også ett av FNs 17 bærekraftsmål.

Dokumentasjonsplikt for alle 
arbeidsgivere
Det følger av § 26 femte ledd at arbei-
det for å oppfylle aktivitetspliktene 
etter § 26 skal dokumenteres.

Revisorforeningen fikk gjennomslag 
for at det ikke bør gjeninnføres noen 
generell redegjørelsesplikt som også 
ville omfatte små foretak med få an-
satte. Derimot blir også de minste 
foretakene omfattet av dokumenta-
sjonsplikten dersom virksomheten er 
arbeidsgiver. For foretakene som ikke 
er omfattet av § 26 annet ledd, vil 
dokumentasjonsplikten være begren-
set til arbeid som følge av den gene-
relle aktivitetsplikten etter første ledd.

Lavterskeltilbud for håndheving 
av forbudet mot seksuell 
trakassering
Diskrimineringsnemnda skal hånd-
heve forbudet mot seksuell trakasse-
ring i likestillings- og diskrimine-
ringsloven. Fra 1. januar kan man 
klage inn saker om seksuell trakasse-
ring til Diskrimineringsnemda. Til-
budet er gratis, og er et alternativ til 
domstolene. Les mer om ordningen 
på nettsidene til LDO.
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Nedskrivning av  
anleggsmidler

Nedskrivningsvurdering må gjøres for alle typer 
anleggsmidler.

Når årsregnskapet skal utarbeides, må postene i balansen verdsettes. 
Da må det også vurderes om det er behov for nedskrivning av 
anleggsmidler. I denne artikkelen ser vi på når og hvordan en 
nedskrivningsvurdering bør gjennomføres, og hva man bør tenke 
gjennom i den forbindelse.

Bokførte anleggsmidler er ofte en stor 
del av et selskaps balanse, noe som 
gjør at de kan ha stor innvirkning på 
nøkkeltallene i regnskapet og være av 
vesentlig betydning for en leser av 
regnskapet. Er postene overvurderte, 
vil det bety at regnskapet viser et for 
godt resultat og en for høy egenkapi-
tal.

En god nedskrivningsvurdering er 
derfor viktig.

Nedskrivning til virkelig verdi
Anleggsmidler skal nedskrives til vir-
kelig verdi ved verdifall som ikke for-
ventes å være forbigående, jf. regn-
skapsloven § 5–3. Hvordan man skal 
beregne virkelig verdi er beskrevet i 
NRS (F) Nedskrivning av anleggs-
midler. Hvis grunnlaget for en tidli-
gere nedskrivning ikke lenger er til 
stede, skal den tilbakeføres.

Nedskrivning av anleggsmidler er en 
regnskapsmessig vurdering og det er 
ikke skattemessig fradrag for ned-
skrivningen.

Anleggsmidler omfatter ulike typer 
eiendeler. Det kan være varige drifts-
midler (for eksempel tomt, bygninger, 
inventar, maskiner), langsiktige inves-
teringer, immaterielle eiendeler (som 
for eksempel forskning og utvikling, 
patenter, konsesjoner, goodwill, utsatt 
skattefordel) og langsiktige fordringer. 
Vær derfor oppmerksom på at ned-
skrivningsvurdering må gjøres for alle 
typer anleggsmidler.

Eksempler på poster som må vurderes 
er følgende:

 − Driftsmidler

Alle virksomheter bør tenke over om 
det er driftsmidler som ikke lenger 
benyttes, enten fordi de er utdaterte, 

for eksempel fordi det innen kort tid 
må gjøres noen betydelige investerin-
ger som følge av ny teknologi eller 
miljøkrav.

Produksjonsmaskiner og annen tek-
nologi er eksempler på driftsmidler 
hvor det kan være behov for nedskriv-
ning. Her kan teknologisk utvikling 
tilsi at eiendelen må erstattes tidligere 
enn forventet. Så snart man vet at 
dette påvirker verdien, må det gjøres 
en nedskrivningsvurdering.

 − Langsiktig investeringer

For langsiktige investeringer som  
eksempelvis datterselskaper og til-
knyttede selskaper, må det også årlig 
vurderes om det er behov for ned-
skrivning. Her tar man utgangspunkt 
i bokført egenkapital og ev. kjente 
merverdier i selskapenes eiendeler 
samt forventning om fremtidig inn-
tjening som grunnlag for vurderin-

Statsautorisert revisor 
Mari Hamnes, 
Sticos
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gen. Langsiktige investeringer i børs-
noterte aksjer skal regnskapsføres til 
balansedagens kurs dersom den er 
lavere enn kostpris.

 − Utsatt skattefordel

Balanseføring av utsatt skattefordel 
følger også de generelle vurderings-
reglene i regnskapsloven, herunder 
vurdering av nedskrivningsbehov. For 
å balanseføre utsatt skattefordel må 
selskapet sannsynliggjøre en skatte-
pliktig inntekt gjennom fremtidig 
inntjening. Alternativt gjennom rea-
listisk skattetilpasning via konsern-
bidrag. Salg av eiendeler med merver-
dier vil også være en indikasjon på at 
man kan benytte seg av fordelen. Hvis 
fremtidig skattepliktig inntekt ikke 
kan sannsynliggjøres, må posten ned-
skrives helt eller delvis. Små foretak 
kan velge ikke å balanseføre utsatt 
skattefordel.

Presentasjon i regnskapet
Nedskrivning av driftsmidler og im-
materielle eiendeler skal gå frem av 
egen linje i resultatregnskapet under 
driftskostnader. Nedskrivning av  
finansielle eiendeler vises som egen 
linje under finanskostnader. I note må 
det gå frem hvilke forutsetninger som 
er lagt til grunn for nedskrivning eller 
reversering av nedskrivning. Det an-
befales å opprette en egen konto i 
 balansen og en egen resultatkonto for 
nedskrivning.

Metode for å vurdere 
nedskrivningsbehov
Ved hver regnskapsavleggelse må ver-
dien av anleggsmidlene vurderes, noe 
som innebærer å undersøke om det er 
behov for nedskrivning. Først må det 
vurderes om det er indikasjoner på 
verdifall. Hvis det er indikasjoner på 
verdifall, må man avgrense vurde-
ringsenheten som skal omfattes av 
nedskrivningsvurderingen. Deretter 
må virkelig verdi beregnes. Virkelig 
verdi omtales som gjenvinnbart beløp, 
og er det høyeste av netto salgsverdi 
og bruksverdi. Nedskrivning gjen-
nomføres hvis gjenvinnbart beløp er 
lavere enn bokført beløp.

Indikatorer på verdifall
Når man skal verdsette anleggsmid-
delet, må det først undersøkes om det 
er indikasjoner på verdifall. Nedskriv-
ningsbehov skal vurderes ved ethvert 
verdifall som oppdages, men det er 
bare forventet at foretaket oppdager 
verdifall hvis det kan knyttes til indi-
kasjoner på verdifall.

Indikatorer som minimum må vurde-
res er:

• Anleggsmiddelets markedsverdi har 
falt.

• Endring i teknologi.
• Markedsrente eller andre avkast-

ningskrav har økt (det gir lavere 
bruksverdi).

• Markedsverdi av egenkapitalen er 
lavere enn balanseført egenkapital.

• Observert ukurans eller fysisk skade 
på anleggsmiddelet.

• Vesentlige endringer som har nega-
tive konsekvenser for bruken (in-
kludert avvikling og restrukture-
ring).

• Intern rapportering som tilsier at 
avkastningen fra driftsmiddelet blir 
dårligere enn forventet.

• Klimarisiko.

For anleggsmidler hvor det ikke er 
indikasjoner på verdifall, trenger man 
ikke å undersøke nedskrivningsbehov 
nærmere. På den annen side står sel-
skapet fritt til å forlenge listen over 
indikatorer.

I noen tilfeller kan det være indikasjo-
ner på verdifall på en eiendel, men 
likevel være klart at det ikke er behov 
for nedskrivning. Hvis det er åpen-
bart at anleggsmiddelets verdi etter 
verdifall er høyere enn balanseført 
beløp, er det ikke alltid nødvendig å 
gjøre en detaljert beregning av virkelig 
verdi. Et eksempel på dette kan være 
et forretningsbygg som er balanseført 
til veldig lav verdi sammenlignet med 
virkelig verdi. I et slikt tilfelle må 
man vite konkret at det er merverdier 
på eiendelen, og dette må være lett å 
begrunne og kunne dokumenteres.

Andre eksempler hvor det kan være 
lett å dokumentere at det ikke er 
verdi fall:

• Aksjeinvesteringer der selskapene 
har opparbeidet en solid egen-
kapital etter at investeringen ble 
foretatt.

• Fordringer som nedbetales etter 
avtale og låntaker har god likvidi-
tet.

• Nyanskaffelser, f.eks. produksjons-
anlegg eller annen ny teknologi.

Vurderingsenhet
Når det er indikasjoner på verdifall, 
må man avgrense vurderingsenheten 
som virkelig verdi skal beregnes for. 
Vurderingsenheten er det laveste 
 nivået hvor det er mulig å identifisere 
inngående kontantstrømmer som er 
uavhengige av inngående kontant-
strømmer fra andre anleggsmidler. 
Vurderingsenheten kan være en enkelt 
eiendel, for eksempel en produksjons-
maskin, eller det kan være en gruppe 
av anleggsmidler som hører sammen. 
Eksempler på dette kan være et forret-
ningsområde, eller i noen tilfeller 
foretaket som helhet. Driftsmidler 
som ikke lenger er i bruk, må vurde-
res individuelt.

Gjenvinnbart beløp
Neste steg er å fastsette virkelig verdi 
for vurderingsenheten. Dette gjøres 
ved å beregne gjenvinnbart beløp. Det 
er det høyeste av netto salgsverdi og 
bruksverdi. Beregning av gjenvinn-
bart beløp, og da spesielt bruksverdi, 
er et estimat basert på beste skjønn og 
en rekke forutsetninger.

Netto salgsverdi
Netto salgsverdi er det en ekstern kjø-
per er villig til å betale for anleggs-
middelet, fratrukket eventuelle kost-
nader ved salget. Salgskostnader er 
kostnader som er nødvendige for å 
gjennomføre salget, som for eksempel 
kostnader til juridisk bistand eller 
kostnader til fjerning av anleggsmid-
delet.

Bruksverdi
Bruksverdi beregnes som nåverdi av 
forventet netto kontantstrøm fra 
fremtidig bruk av vurderingsenheten. 
Netto kontantstrøm består av inngå-
ende kontantstrøm (inntekter) redu-
sert for nødvendig utgående kontant-
strøm (utgifter). Estimat på fremtidig 
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kontantstrøm skal basere seg på  
nyeste budsjetter eller prognoser, for-
ventninger om fremtidig utvikling, og 
skal gjenspeile ledelsens beste skjønn. 
Det må også tas hensyn til nødven-
dige vedlikeholdsutgifter og eventuell 
restverdi ved slutten av økonomisk 
levetid.

For å beregne nåverdien av netto kon-
tantstrøm må det brukes en diskonte-
ringsrente. Her kan man velge mel-
lom to metoder. Enten beregne et 
veiet kapitalavkastningskrav, som 
normalt vil være et godt uttrykk for 
investeringens avkastningskrav. Et 
annet alternativ er å bruke en alterna-
tiv lånerente som diskonteringsrente, 
såfremt dette ikke gir et åpenbart 
misvisende avkastningskrav. Denne 
metoden vil nok i praksis være mest 
aktuell for mange foretak.

Det er nedskrivningsplikt ved verdi-
fall som ikke forventes å være forbi-
gående. Ved beregning av bruksverdi 
tas det hensyn til fremtidige kontant-
strømmer. Dette tilsier at det ikke 
kan argumenteres med at en bruks-
verdi lavere enn bokført verdi, er 
«forbi gående».

Hvis netto salgsverdi eller bruksverdi 
er høyere enn balanseført verdi, er det 
ikke nødvendig å beregne begge ver-
diene. Da vil det uansett ikke være 
behov for nedskrivning.

Gjennomføre nedskrivning
Hvis gjenvinnbart beløp er lavere enn 
balanseført verdi, kan det være behov 
for nedskrivning. Her må en først 
vurdere om verdiforskjellen er vesent-
lig. Hvis verdiforskjellen er vesentlig, 
gjennomføres nedskrivning til gjen-
vinnbart beløp. Verdiforskjellen må 
være vesentlig både med hensyn til 
det aktuelle anleggsmiddelet og virk-
somheten for øvrig.

Reversering
Ved hvert årsoppgjør må det også vur-
deres om tidligere foretatt nedskriv-
ning skal reverseres. Det kan være 
nødvendig dersom grunnlaget for 
nedskrivningen ikke lenger er til 
stede. Denne vurderingen gjennom-
føres på samme måte som ved vurde-

ring av nedskrivningsbehov. Hvis det 
er indikasjoner som tilsier at det kan 
være grunnlag for reversering, må 
gjenvinnbart beløp beregnes. Dersom 
gjenvinnbart beløp er høyere enn 
balanse ført beløp, skal nedskrivnin-
gen reverseres. Reverseringen kan 
ikke være høyere enn det balanseført 
verdi ville ha vært om nedskrivning 
ikke var foretatt. Nedskrivning av 
goodwill kan ikke reverseres.

Vurdere konsekvenser for 
avskrivningsplanen
Selv om det er indikasjoner på verdi-
fall, trenger ikke det å bety at man må 
nedskrive anleggsmiddelet. Det vil 
avhenge av beregning av gjenvinnbart 
beløp. Man må uansett være opp-
merksom på at indikatorer på verdi-
fall kan tilsi at man må revurdere 
gjenværende levetid, avskrivnings-
metode og restverdi på anleggs-
middelet. Dette kan gi endringer i 
avskrivningsplanen.

Klimarisiko
Børsnoterte selskaper, og andre som 
utarbeider regnskap etter IFRS, bør 
nå vurdere om klimarisiko kan på-
virke informasjonen i regnskapet. 
Dette er også et tema som er aktuelt 
for selskaper som rapporterer etter 
norske regnskapsregler.

En konsekvens av klimarisiko kan 
være verdifall og endring i levetid på 
eiendeler i balansen. Det kan også ha 

betydning for beregning av nedskriv-
ningsbehov. Det kan være tilfellet 
dersom klimarisikoen gir en lavere 
bruksverdi på eiendelene, for eksem-
pel gjennom økte kostnader eller 
 lavere etterspørsel.

Oppsummering
Ved hver regnskapsavleggelse må 
 verdien av anleggsmidlene vurderes. 
Vurdering av nedskrivningsbehov er 
viktig for å presentere et riktig års-
regnskap, ettersom det kan ha vesent-
lig innvirkning på verdien av eien-
deler, resultat og egenkapital.

Alle balanseposter skal dokumenteres 
ved årsavslutningen. Dokumentasjo-
nen skal underbygge verdsettelsen av 
eiendelen på en måte som lar seg 
etter prøve. Derfor må vurderinger 
gjort i forbindelse med nedskrivning 
og eventuell reversering av verdien av 
anleggsmiddelet gå frem av dokumen-
tasjonen.

Nedskrivningsvurderinger baserer seg 
ofte på skjønnsmessig vurderinger og 
estimater. Nedskrivning av anleggs-
midler er eksempel på type estimat 
som regnskapsfører må drøfte med 
oppdragsgiver i henhold til god regn-
skapsføringsskikk. Ledelsen må invol-
veres i nedskrivningsvurderinger, det 
er ikke en vurdering regnskapsfører 
eller økonomiansvarlig skal gjøre 
alene.

En konsekvens av klimarisiko kan være verdifall og endring i levetid på eiendeler i balansen.
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I år kommer  
ny skattemelding
I år kommer ny skattemelding for 
lønnstakere og pensjonister. Da 
skal de av oss som har penger til 
gode, få skattepengene i løpet av 
et par uker etter levering.

De som får restskatt, kan beroliges 
med at det ikke blir noen endring for 
disse. Restskatt forfaller uansett ikke 
tidligere enn 20. august.

Den nye skattemeldingen ble prøvd ut 
på et begrenset antall skattytere i fjor, 
visstnok med gode tilbakemeldinger. I 
2020 (inntektsåret 2019) rulles den ut 
for fullt og vil omfatte om lag halv-
parten av alle skattepliktige.

Hvem får den nye 
skattemeldingen?
I utgangspunktet skal den nye skatte-
meldingen gjelde for alle personlig 
skattepliktige lønnstakere og pensjo-
nister som har «vanlige» skatteforhold. 
En gruppe med spesielle skatteforhold 
som også omfattes, er utenlandske ar-
beidstakere med midlertidig arbeids-
oppdrag i Norge som benytter den nye 
kildeskatteordningen (25 % av brutto 
lønn) som ble innført fra 2019.

De som ikke kan benytte den nye 
skattemeldingen, er bl.a.:

• Næringsdrivende og deres ektefeller
• Utenlandske skattepliktige uten 

opphold, men som har eiendom 
eller virksomhet i Norge

• Grensegjengere, langtransport-
sjåfører og flygende personell

• Sokkelarbeidere
• Sjøfolk
• Pensjonister bosatt i utlandet som 

skal svare kildeskatt av pensjon fra 
Norge

• Skattepliktige som skal beskattes 
etter særreglene for Svalbard og  
Jan Mayen

I tillegg kommer andre litt mer spesi-
elle tilfeller, bl.a. omberegninger og 
enkelte spesielle inntektsarter fra 
a-meldingen.

Disse skal innlemmes i den nye 
skatte meldingen for lønnstakere og 
pensjonister etter hvert som det er 
gjort de nødvendige tilpasningene i 
datasystemet.

For næringsdrivende arbeider skatte-
etaten med å utarbeide en ny skatte-
melding for næringsdrivende og sel-
skaper som etter planen skal rulles ut 
for fullt om to år.

De som har pleid å motta skattemel-
dingen på papir, vil fortsatt få skatte-
melding i gammelt format som blir 
tilgjengelig fra ca. 31. mars, enten 
digitalt eller på papir i postkassen. 
En må være registrert som elektro-
nisk bruker innen 1. mars for å 
kunne få den nye skattemeldingen. 
Det kan gjøres på skatteetaten.no/
ebruker.

«Fra skjema til tema»
Postene vi kjenner fra den gamle skat-
temeldingen forsvinner og erstattes av 
temaer som hører naturlig sammen. 
De temaene som er valgt er:

• Arbeid, trygd og pensjon
• Bank, lån og forsikring
• Bolig og eiendeler
• Familie og helse
• Finans
• Gave og arv
• Personlige forhold

Et av formålene med den nye skatte-
meldingen har vært å gjøre det enk-
lere å levere korrekte opplysninger og 
få riktig skatt. Hvis man f.eks. eier en 
sekundærbolig, skal man få spørsmål 
om denne er leid ut. Krysser man av 
for «ja», kommer man til en side der 
man fyller inn opplysninger om inn-
tekter og kostnader til sekundær-
boligen.

Den skattepliktige skal også få varsel 
om mulige feil. Hvis man f.eks. legger 
inn renteutgifter som er veldig høye i 
forhold til gjelden, eller at antall dager 
med reisefradrag virker usannsynlig, 
skal man bli bedt om å bekrefte at 
opplysningene faktisk er riktige.

Øverst på skattemeldingen er det en 
foreløpig beregning av det som er be-
talt i skatt og tilgodebeløp eller rest-
skatt. Denne beregningen oppdaterer 
seg fortløpende hvis man endrer noe i 
skattemeldingen.

Det er også mulig å endre kontonum-
mer for tilgodebeløp i skattemeldin-
gen helt til den leveres.

Vi får skattemeldingen på 
ulike tidspunkter
Vi har vært vant til at skattemeldin-
gen legges ut på skatteetaten.no sam-
tidig for alle. Dette har flere ganger 
ført til at Altinn har brutt sammen 
siden for mange skal inn og sjekke 
samtidig. I den nye ordningen blir 
skattemeldingen gjort tilgjengelig 

Rådgiver skatt 
Børge Busvold,
Revisorforeningen
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puljevis i løpet av to uker (mandag 
til torsdag) fra onsdag 18. mars til 
tirsdag 31. mars, hver dag ca. kl. 10. 
Den enkelte får e-post fra Skatteeta-
ten om hvilken dag skattemeldingen 
er klar. Før en har fått slik e-post er 
ikke skattemeldingen klar. Innen 
1. april skal alle ha mottatt skatte-
meldingen.

Grunnlagsdata oppdateres 
fortløpende
Den nye skattemeldingen gir skatte-
etaten mulighet til å oppdatere skatte-
meldingen fortløpende, også etter at 
den skattepliktige har fått skattemel-
dingen. Det kan f.eks. være at det 
kommer inn nye opplysninger fra ar-
beidsgiver om lønn eller fra et aksje-
selskap om aksjer.

Den skattepliktige skal få e-post fra 
Skatteetaten dersom det kommer inn 
nye opplysninger, og dessuten en mel-
ding om dette i en egen boks øverst i 
skattemeldingen. Den skattepliktige 
må selv bekrefte eller legge inn riktig 
beløp i skattemeldingen. Skattemel-
dingen oppdateres ikke automatisk 
med de nye grunnlagsdataene.

Det er viktig å merke seg at en også 
må bekrefte endringer som gjelder 
overført inntekt eller fradrag, f.eks. 
gjeldsrenter på felles lån, fra ektefelle 
eller samboer.

Endringer etter at 
skattemeldingen er levert
Noen ganger kommer det inn nye 
opplysninger etter at skattemeldingen 
er levert eller bekreftet. Dersom det 
dreier seg om lønnsopplysninger, har 
arbeidsgiver plikt til også å sende opp-
lysningene til arbeidstakeren. Ar-
beidstakeren har da en selvstendig 
plikt til å endre skattemeldingen hvis 
det kommer inn nye opplysninger, 
dvs. sende endringsmelding. Det bør 
arbeidstakeren gjøre så fort han har 
fått de nye opplysningene fra arbeids-
giveren. Gjør han ikke det, risikerer 
han å bli ilagt 10 % tilleggsskatt. Det 
fritar ikke fra tilleggsskatt at arbeids-
giver også har sendt opplysningene til 
Skatteetaten.

Fra 2019 har vi fått nye regler for 
verdsettelse av aksjer i nystiftede sel-
skaper. Aksjene i nystiftede selskaper 
skal nå verdsettes til skattemessig for-
muesverdi 1. januar 2020. Dette gjel-
der også ved kapitalforhøyelser og 
nedsettelser med inn- eller utbetalin-
ger og ved fusjon eller fisjon. Det spe-
sielle med disse reglene er at selskapet 
bare har plikt til å gi opplysninger om 
formuesverdien til Skatteetaten og 
ikke aksjonæren.

Dette er opplysninger som vil fremgå 
av aksjeselskapets skattemelding som 
vanligvis leveres etter at aksjonæren 
har levert sin skattemelding. Det er 
skatteetaten som skal sende opplys-
ningene om formuesverdien til 
 aksjonæren ved å oppdatere grunn-
lagsdata og sende melding (e-post) til 
aksjonæren. Aksjonæren må selv kor-
rigere skattemeldingen eller sende 
endringsmelding. Gjøres det innen 
rimelig tid, vil det ikke bli ilagt til-
leggsskatt.

Skattepengene kan komme 
før påske
Det legges opp til at skatteoppgjøret 
skal være klart og at skattepenger til 
gode skal være utbetalt i løpet av en 
til to uker etter at skattemeldingen er 
levert. Det forutsetter at man har fått 
den nye skattemeldingen. Videre at 
man ikke benytter seg av «stille 
 aksept», men at man faktisk leverer/
bekrefter. Man kan levere skattemel-
ding ved å trykke på feltet «Send inn 
skattemeldingen» når man sjekker 

skattemeldingen på nettet, selv om 
man ikke har noen endringer.

Også ektefellen må ha levert/bekreftet 
skattemeldingen for at man skal få 
tidlig skatteoppgjør. Man kan heller 
ikke ha ubetalte krav og skattemel-
dingen kan ikke være tatt ut av 
skatte etaten til nærmere kontroll.

Det er ingen endringer i reglene for 
tilleggsforskudd. Man kan fortsatt be-
tale tilleggsforskudd innen 31. mai og 
dermed unngå rentetillegg på restskatt. 

Eventuell restskatt (1. termin) forfal-
ler i utgangspunktet tre uker etter at 
skatteoppgjøret ble sendt, men likevel 
ikke tidligere enn 20. august.

Hva med leveringsfritak?
Fristen for å levere skattemeldingen er 
som før: 30. april for lønnstakere og 
pensjonister og 31. mai for nærings-
drivende.

Skattepliktige som ikke har endringer i 
skattemeldingen, trenger ikke å  levere 
eller bekrefte den mottatte skattemeld-
ingen. Ordningen med leveringsfritak 
eller såkalt «stille aksept» gjelder fort-
satt. Disse vil som før få skatteoppgjø-
ret rundt 20. juni. De vil med andre 
ord ikke få skattepengene de har til 
gode noe tidligere, slik skattepliktige 
som bekrefter eller leverer skattemeld-
ingen vil få. Det lønner seg med andre 
ord å levere eller bekrefte skattemeld-
ingen så fort som mulig, selv om man 
ikke har endringer.

Med ny skattemelding kan 
skattepengene komme før påske.
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Avklaringer om  
Skattefunn

Senere utvikling – positiv eller negativ 
– påvirker ikke retten til Skattefunn-
fradrag.

Skattefunn og foretak  
i økonomiske vansker
Skattefradrag for forsknings- og 
utviklingskostnader regnes som 
 offent lig støtte. Siden Norge er bun-
det av EØS-avtalen, må Skattefunn 
ligge innenfor grensene i EU-reglene 
som bl.a. forbyr offentlig støtte til 
foretak i økonomiske vansker («krise-
rammet virksomhet»).

Hvilke foretak som regnes for å være i 
økonomiske vansker, er definert i en 
EU-forordning:1

• Selskaper der mer enn halvparten 
av den tegnede aksjekapitalen (inkl. 
overkurs) er tapt. Det er en tilsva-
rende regel for selskaper med delta-
kerfastsetting (ANS og DA mv.)

• Foretak som er tatt under konkurs-
behandling eller har mottatt krise-
støtte

• Foretak som ikke regnes som små 
og mellomstor bedrift (SMB):2 
Foretak som de siste to årene har 
hatt en gjeldsgrad over 7,5 og en 

1  Forordning (EU) nr. 651/2014.
2  SMB er i disse reglene definert som 
virksomheter med færre enn 250 ansatte, og 
enten salgsinntekt lavere enn 50 mill. euro, 
eller balansesum under 43 mill. euro. For 
såkalt «partnervirksomhet» og «tilknyttet 
virksomhet» må man medregne tallene (hele 
eller deler) fra andre selskaper. Se nærmere i 
Finansdepartementets skatteforskrift 
§ 16-40-5.

EBITDA-rentedekningsgrad 
under 1,0

Det er et viktig unntak fra kravet til 
egenkapital for SMB-selskap som har 
bestått i mindre enn tre år regnet fra 
da selskapet ble registrert i Foretaks-
registeret.

Finansdepartementet slår fast at defi-
nisjonene i forordningen angir helt 
skjematiske metoder som ikke åpner 
for skjønn. Et selskap kan derfor ha 
solid egenkapital i form av skjulte 
 verdier eller ved at den tegnede kapi-
talen er svært høy, men likevel bli reg-
net som å være i økonomiske vansker 
etter forordningen.

Praksisendring
Norge har alltid vært bundet av disse 
reglene, men de har ikke vært prakti-
sert. Kanskje har ikke skattemyndig-
hetene vært klar over regelen som lig-
ger litt bortgjemt i forordningen. I 
forrige Skatte-ABC ble det imidlertid 
vist til forordningen og Skattedirekto-
ratet skrev da at det ikke kunne god-
kjennes Skattefunn for 2018 for sel-
skaper som bl.a. hadde tapt mer enn 
halve aksjekapitalen.

Den nye praksisen vakte sterke reak-
sjoner, særlig fordi dette var en praksi-
sendring som ikke hadde vært varslet 
tidsnok til at man kunne tilpasse seg. 
Mange stilte også spørsmål ved om 
Skattedirektoratet hadde tolket reg-
lene for strengt. Det hele endte med 
at Finansdepartementet i mai 2019 

besluttet at skattemyndighetene skulle 
unnlate å praktisere reglene for 2018.

Avklaring
Det var stor spenning til hva som ville 
stå i Skatte-ABC for 2019/20 om 
Skattefunn og kriserammet virksom-
het. I forkant av Skatte-ABC kom 
imidlertid Finansdepartementet med 
en avklarende uttalelse der de slår fast 
at spørsmålet om et foretak er i øko-
nomiske vansker etter forordningen 
skal vurderes på det tidspunktet 
Forskningsrådet godkjenner søkna-
den.3 Dette følger av en tolknings-
uttalelse Nærings- og fiskerideparte-
mentet har mottatt fra seksjonen som 
har ansvaret for forordningen i ESA, 
skriver departementet.

Dermed kunne mange bedrifter puste 
lettet ut. Oppfylte bedriften kravet til 
egenkapital mv. på søknadstidspunk-
tet, mister ikke bedriften retten til 
Skattefunn selv om selskapet går med 
underskudd i prosjektperioden og 
taper egenkapitalen. Tilsvarende hjel-
per det ikke at selskapet går med 
overskudd eller får tilført kapital etter 
at Forskningsrådet har godkjent søk-
naden.

Oppfyller imidlertid selskapet vilkå-
rene for konkurs eller mottar krise- 
eller omstruktureringsstøtte i løpet av 
prosjektperioden, mister selskapet 

3  Uttalelse 29.11.2019 «Vedrørende 
Skattefunn og statsstøtteregelverket», ref. 
19/1501.

Om en bedrift skal regnes for å være i økonomiske vansker og dermed 
ekskludert fra Skattefunnordningen, skal vurderes på det tidspunktet 
Forskningsrådet godkjenner søknaden. Rådgiver skatt 

Børge Busvold,
Revisorforeningen



01:2020 > Side 25 

retten til Skattefunn selv om bedrif-
ten opprinnelig ikke var kriserammet.

Regnskap eller mellombalanse
Finansdepartementet legger til grunn 
at det er tallene fra balansen i det sist 
avlagte regnskapet som er grunnlaget 
for vurderingen, evt. sist avlagte 
nærings oppgave for foretak uten regn-
skapsplikt.

Finansdepartementet skriver videre at 
vurderingen alternativt kan bygge på 
en balanseoppstilling fra et kvartals-
regnskap eller en mellombalanse med 
en nyere balansedato, som i så fall må 
være før Forskningsrådets godkjen-

Revisorforeningen har imidlertid ut-
talt at revisor ikke skal undertegne på 
Skattefunnskjemaet (RF-1053) hvis 
selskapet skal regnes for å være i øko-
nomiske vansker på godkjennings-
tidspunktet.

Søknader godkjent i 2018 eller 
tidligere
Systemet med egenerklæring og kon-
troll ved innlevering av skattemeldin-
gen gjelder for Skattefunnprosjekter 
som godkjennes i 2019 eller senere.

Skattefunnprosjekter kan vare inntil 
tre år. Det betyr at det fortsatt pågår 
prosjekter som ble godkjent i 2018 
eller tidligere. Disse prosjektene ble 
godkjent uten å ha blitt vurdert opp 
mot forbudet mot støtte til foretak i 
økonomiske vansker på godkjennings-
tidspunktet.

Det er ikke avklart om skattemyndig-
hetene vil foreta noen kontroll av 
saker som er godkjent tidligere år. I 
en nyhetssak på Finansdepartemen-
tets hjemmeside 29. november 2019 
skriver departementet bare at de vil 
søke å innhente informasjon om om-
fanget av støtte som kan være gitt i 
strid med forordningen bakover i tid 
«for å kunne vurdere om slik eventuell 
støtte kan ha påvirket markedets 
funksjon».

konsern bidrag». For at det kan tas 
hensyn til slike konsernbidrag i mel-
lombalansen, må det andre konsern-
selskapet (giverselskapet) ha fattet et 
vedtak i generalforsamlingen før 
mellom balansedatoen om å gi ekstra-
ordinært konsernbidrag til selskapet 
som søker om Skattefunn.

Egenerklæring som kontrolleres 
av skatteetaten
Finansdepartementet legger opp til at 
foretak med godkjent Skattefunn- 
prosjekt skal avgi en egenerklæring i 
form av en avkryssingsrubrikk på 
skjemaet for Skattefunn (RF-1053) 
om at de ikke oppfylte kriteriene for å 
være i økonomiske vansker da søkna-
den ble godkjent. Dette gjelder for 
Skattefunnprosjekter som godkjennes 
i 2019 eller senere.

Kontrollen skal skje av skatteetaten 
ved behandlingen av skattemeldingen 
og RF-1053 for godkjenningsåret. 
Det legges ikke opp til at Forsknings-
rådet skal foreta noen særskilt kon-
troll av om søkeren er et foretak i 
 økonomiske vansker, men 
Forsknings rådet har lagt ut informa-
sjon om reglene på sin hjemmeside 
(skattefunn.no).

nelse. Uttalelsen er kortfattet på dette 
punktet, og oppstiller ikke spesielle 
krav til mellombalansen utover at ba-
lansedagen må ligge før Forsknings-
rådets godkjennelse. Det er altså ikke 
stilt krav om at mellombalansen skal 
være revidert eller at mellombalansen 
må være fastsatt før Forskningsrådets 
godkjennelse. Det er heller ikke stilt 
krav om at mellombalansen f.eks. 
ikke kan være eldre enn seks måne-
der. Det kan imidlertid ikke uteluk-
kes at det etter hvert vil bli satt vilkår 
for å kunne bygge på slike mellom-
balanser.

Tilpasninger i mellombalansen
I en mellombalanse skal man ta inn 
overskudd eller underskudd i perio-
den fra siste årsskifte til balanseda-
toen for mellombalansen. Man skal 
også ta hensyn til eventuelle kapita-
lendringer, f.eks. nedsettelse av aksje-
kapital eller overkurs for å dekke tap i 
den sist avlagte balansen. Nedsettelse 
av aksjekapitalen krever en selskaps-
rettslig beslutning etter aksjeloven 
kapittel 12, mens nedsettelse av over-
kurs er en ren regnskapspostering.

Man kan også foreta innskudd av ny 
kapital etter årsskiftet, men før 

Forskningsrådet godkjenner  
søknaden om Skattefunn.

Det er også mulig å motta konsern-
bidrag fra andre konsernselskaper 
etter årsskiftet. Det må i så fall  
gjøres som såkalt «ekstraordinært 
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UTGIFTSGODTGJØRELSER 2020 (I KR)

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

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

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri 
 kostgodtgjørelse innenlands og utenlands
Godtgjørelse utover forskuddssatsene er trekkpliktig og skattepliktig.
Reiser uten overnatting
6 til 12 timer:  kr 200
Over 12 timer:  kr 400
Måltidstrekk: frokost 20 %, lunsj 30 %, middag 50 %.
Reiser med overnatting
Bor på hybel/brakke med kokemuligheter  
(kun tjenestereise – ikke pendlere):  kr  91
Bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter:  kr 164
Bor på hotell:  kr 589
Bor på hotell med frokost:  kr 471
Langtransportsjåfører:  kr 300
Måltidstrekk: frokost 20 %, lunsj 30 %, middag 50 %.

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

Naturalytelser 2020
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 314 400 og 20 % av overskytende 
listepris. Ved firmabilordning i deler av inntektsåret fastsettes 
 fordelen forholdsmessig for antall hele og påbegynte måneder bilen 
har stått til disposisjon.

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

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

Rentefordel ved rimelig lån hos arbeidsgiver
Rentefordelen settes til differansen mellom normrente-
satsen og den faktisk betalte renten. Mindre, kortsiktige 
lån beskattes ikke (låne beløp på inntil 3/5 G = kr 59 914 
pr. 01.05.2019 med tilbake betalingstid høyst ett år).
Normrentesatser:
Januar og februar  2,60 %
Mars og april  2,60 %
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  kr 128
Fri kost – alle måltider  kr  91
Fri kost – to måltider  kr  71
Fri kost – ett måltid  kr  47
Fritt losji – ett eller delt rom  kr  37

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

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

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

Skattefrie inntekter mv.
Frikortgrensen for ungdom  kr 55 000
Skattefri lønnsinntekt for barn under 13 år  kr 10 000
Minstegrense for lønnsinnberetning og skatteplikt:
– ordinær arbeidsgiver  kr  1 000
– skattefrie selskaper  kr 10 000
– arbeid i hjemmet  kr  6 000

AKTUELLE SATSER > A JOUR PR. > 10.02.2020



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

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

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

controller og lignende)

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

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

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

* For noen av tjenestene er det uavhengighets
regler i revisorloven som kan begrense 
omfanget og innholdet i vår bistand til egne 
revisjonsklienter.
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0153 Oslo
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Grant Thornton Revisjon
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