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Vi lever i en urolig tid og svært mange har fått livene sine 
snudd opp ned i kjølvannet av koronapandemien som 
traff oss plutselig. Mange virksomheter opplever alvorlige 
økonomiske utfordringer og kjemper for å overleve. Flere 
hundre tusen ansatte er permittert eller oppsagt. Selv 
om samfunnet så smått har begynt å komme i gang 
igjen, råder det fremdeles stor usikkerhet både for den 
nærmeste fremtid og på lengre sikt.

Denne utgaven av bladet er også preget av dagens 
situasjon. Myndighetene har som kjent kommet med 
en rekke tiltak for å avhjelpe de alvorlige økonomiske 
konsekvensene. Flere av disse kan du lese om her.

Det oppstår også en del praktiske problemstillinger 
i forbindelse med de ulike tiltakene som er iverksatt, 
hvordan skal for eksempel merverdiavgiften behandles 
dersom leietaker ikke klarer å betale husleien, og hva skal 
til for at det gis fradrag for tap på andre typer fordringer 
som har oppstått? Reduksjon av lav mva-sats fra 12 % til
6 % skaper også noen praktiske utfordringer.

For mange handler det nå først og fremst om å få på 
plass umiddelbare løsninger, men det kan også være 
nyttig å løfte blikket og tenke over og planlegge fremtiden 
i et litt lengre perspektiv, for eksempel overføring av 
verdier til neste generasjon. I bladet finner du en god 
artikkel om overføring av aksjer til nærstående.

Hjemmekontor har for mange blitt den nye normalen, med 
de fordelene og ulempene dette medfører. Det er kanskje 
mer stillesitting enn vanlig, i tillegg til mange fristelser i 
kjøleskapet. Fortvil ikke, her får du gode tips til både enkle 
hverdagsaktiviteter og sunn og frisk sommermat som er 
bra for både kropp og sinn.

Vi får naturlig nok mange spørsmål relatert til den 
spesielle situasjonen vi lever i. Kanskje du også trenger 
noen å diskutere din egen eller din virksomhets situasjon 
med, på kort eller lang sikt. Eller kanskje du ser at noe av 
det som er omtalt i bladet er aktuelt for deg. Uansett er 
det bare å ta kontakt med oss for en prat. 

God lesning!

Heidi Sulusnes 
Advokatfullmektig
Grant Thornton Norge
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Ikke bare ser den flott ut –  
sa la ten er også et su pert sted å 
blan de inn spen nen de, fris ke og 
ikke minst sun ne in gre di en ser. 
Om som me ren sma ker sa la ter 
eks tra godt, og er en selv føl ge 
sam men med grill ma ten.

Det er fullt mu lig å gjø re sa la ten  
næ rings rik og met ten de – uten at du 
nød ven dig vis tren ger pøse på med 
fete dres sin ger, hel fet ost og kru ton-
ger. Og du tren ger ikke være mes ter 
for å kom po ne re en sunn, men li ke vel 
her lig smak full sa lat.

Et sunt kost hold be står av mye frukt 
og grønn sa ker, gro ve korn pro duk ter, 
fet fisk og ma gert kjøtt, mag re meie ri-
pro duk ter og pas se med det sun ne fet-
tet som fin nes i frø, nøt ter og ol jer. Og 
selv føl ge lig godt med vann. Det te gjel-

Sprek sa lat på  som mer bor det
der en ten du vil ned i vekt, tren ger å 
leg ge på deg el ler er for nøyd med den 
vek ten du har. Med dis se nøk kel fak to-
re ne i bak ho det er det lett å set te sam-
men sun ne, full ver di ge sa lat mål ti der. 
Va ri er stør rel sen på sa la ten et ter hvor 
stort be hov du har for ka lo ri er – ikke 
kutt ut spen nen de, sun ne in gre di en ser!

Hvor for er sa lat så sunt?
Halv par ten av de an be fal te «5 om 
da gen» bør være grønn sa ker – og 
gjer ne mer. En stor por sjon sa lat dek-
ker mye av be ho vet for det dag li ge 
inn ta ket av grønn sa ker. En sa lat tal ler-
ken er stort sett vel dig næ rings rik. De 
grøn ne bla de ne in ne hol der ikke mye 
næ ring i seg selv, men det er det du 
vel ger å blan de i sa la ten som er av gjø-
ren de. Bruk for eks em pel mer kok te 
el ler bak te strim ler av rot grønn sa ker i 
sa la ten – det øker sti vel ses- og fi ber-
inn hol det på en sunn måte. Til sett 
også egg, kyl ling kjøtt, skin ke el ler fisk 
til sa la ten – det øker pro te in inn hol det 
og gjør deg met te re. Spis gjer ne gro ve 
rund styk ker ved si den av, el ler ha litt 
full korns pas ta i sa la ten, det gir fi ber 
og va rig mett hets fø lel se.

Vel ger du en ren vegatarvariant er det 
vik tig å finne and re pro tein kil der, 
som tofu, oumph, quorn, bøn ner el ler 
lin ser. Her får du gra tis kost fi ber på 
kjø pet! Olje- og ed dik dres sing er et 
sunt al ter na tiv til røm me- el ler ma jo-
nes ba ser te dres sin ger.

Gjør sa la ten eks tra sunn med:
Spi nat – Ikke bare får sa la ten et far ge-
kick, du får jern og kal si um med på 
kjø pet. Det te er vik tig spe si elt for 
kvin ner. Spi nat bla de ne har en nøtte-
ak tig og mild smak.

Val nøt ter – En flott kil de til det sun ne 
umet te de fet tet, til og med ome ga-3 
fett sy rer. Val nøt ten er der for et vik tig 
al ter na tiv for deg som ikke spi ser fisk. 
I til legg in ne hol der val nøt ten pro -
teiner som gjør at den met ter. Pas ser 
til de al ler fles te sa la ter.

Kik er ter – Sti vel ses- og pro te in rik 
belg vekst som met ter godt. Ut mer ket 
som pro tein kil de hvis du går for 
vege tar va ri an ten. Sma ker mildt og 
godt.

Gunn He le ne Ar sky, 
er næ rings fy sio log cand.
scient.
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Sprek sa lat på  som mer bor det
Fris ke ur ter – Sma ker vel dig godt og 
in ne hol der aro ma tis ke ol jer som har 
po si tiv hel se ef ekt. Du spa rer også på 
sal tet, for det te sma ker godt i seg selv.

Sol tør ke de to ma ter – Dis se to ma te ne er 
kon sen trert i både smak og næ rings-
stof er. To mat er rikt på ly ko pen, en 
kraf tig an ti ok si dant som er godt for 
hjer tet og kan be skyt te mot kreft.

Fersk moz za rel la – Her fin ner du litt 
fett, men også mye pro tein og kal si um. 
Den ne mil de os ten trek ker til seg smak 
fra det and re du har i sa la ten. Pas ser 
per fekt sam men med to mat.

Tra ne bær – Ful le av an ti ok si dan ter og 
and re stof er som er ef ek ti ve mot 
urin veis in fek sjon. I sa la ten opp når du 
en syr lig smak.

Søt po tet – Rik på be ta ka ro ten, et  
A-vi ta min som blant an net styr ker 
sy net, sam ti dig som det be skyt ter mot 
kreft. Søt po te ten er i fa mi lie med gul-
ro ten og in ne hol der kar bo hyd ra ter 
som met ter. Ste kes i ov nen med olje 
og ur ter for best re sul tat.

Sjekk lis te ved av be stil te rei ser
 − Hvis en fly rei se inn stil les el ler kan sel le res, har du val get mel lom re fu sjon av  
bil lett kost na den for den del av rei sen du ikke får be nyt tet, el ler om   ruting. Det te 
gjel der uan sett år sak til at fly et blir inn stilt.

 − Selv om du av be stil ler en fly rei se uten end rings mu lig he ter, kan du kre ve å få  
re fun dert skat ter og av gif ter. Det er fly sel ska pe ne som ad mi nist re rer  
den ne re fu sjons ord nin gen.

 − Der som en kla ge til et fly sel skap el ler rei se by rå ikke fø rer frem, kan du kla ge til 
Trans port kla ge nemn da. Kla ge til Trans port kla ge nemn da for ut set ter at du har 
kla get til fly sel ska pet el ler rei se by rå et først.

 − Hvis et sel skap ikke re spon de rer på ditt krav om re fu sjon el ler av slår kra vet, kan 
du du ta kon takt med kort ut ste der (som of test ban ken din) og be om re fu sjon. 
Det te gjel der også ved kon kurs. Den ne ret tig he ten gjel der alle kre ditt kort og  
føl ger av fi nans av ta le lo ven § 54b. Både Visa og Mas ter Card har til sva ren de ret tig-
he ter i sine kort av ta ler for de bet kort.

 − Sjekk hva ditt for sik rings sel skap dek ker ved av be stil ling av rei ser.  Be tin gel se ne 
end res raskt.

 − Hva om du av en el ler an nen grunn ikke øns ker å rei se og har be stilt ho tell og fly 
uten av be stil lings mu lig het? Ta kon takt di rek te med fly sel skap og/el ler  
ho tell. Man ge vil god ta end rin ger i be stil lin gen, for eks em pel til et an net tids-
punkt el ler god ta kan sel le ring med full re fu sjon av pen ger, even tu elt til go de lapp. 
Hvis ho tel let du har be stilt blir stengt slik at du ikke får be nyt tet deg av  
ho tell be stil lin gen, er ut gangs punk tet at du kan kre ve til ba ke be ta ling for sel ve  
ho tell kost na den.

Om som me ren sma ker sa la ter eks tra 
godt, og er en selv føl ge sam men med 
grill ma ten.
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Nød ven di ge na tu ral yt el ser  
mot tatt som føl ge av korona
situasjonen
Når ar beids ta ker får til gang til na tu-
ral yt el ser og det te er be grun net i å 
hol de ak ti vi te ten i virk som he te ne i 
gang og å re du se re smit te fa ren, god tar 
Skat te di rek to ra tet at det te er skat te-
fritt. For ut set nin gen er at yt el sen er 
mid ler ti dig og for holds mes sig. Ek-
semp ler på det te kan være hjem me-
kon tor løs nin ger, EK-tje nes ter og  
hel se hjelp fi nan si ert av ar beids gi ver.

Fir ma bil un der per mit te ring
Der som en an satt har bi len til gjen ge-
lig for bruk, f.eks. for di den står par-
kert hjem me, vil det te van lig vis in ne-

bæ re at den an sat te skatt leg ges for fri 
bil. Der som det ikke er prak tisk mu-
lig el ler til rå de lig for den an sat te å 
par ke re bi len hos ar beids gi ver f.eks. 
på grunn av rei se av stand, ak sep te rer 
Skat te di rek to ra tet at bi len kan stå 
par kert hjem me hos den an sat te un-
der per mit te ring, uten at den an sat te 
for dels be skat tes. Det te for ut set ter 
imid ler tid at den per mit ter te over-
hodet ikke bru ker fir ma bi len pri vat.

Kra vet til be søks hyp pig het for 
ens li ge pend le re
For ens li ge pend le re kre ves det som 
ut gangs punkt hjem rei se hver tred je 
uke for å opp rett hol de pend ler sta tus. 
Der som til tak for å be gren se smit te 
med fø rer at hjem rei se ikke kan gjen-
nom fø res minst hver tred je uke, vil 
pend le ren li ke vel kun ne bli an sett 
som pend ler, med even tu ell rett til 
fra drag el ler ut gifts godt gjø rel se et ter 
or di næ re reg ler.

Til latt opp hold i Norge un der  
ett års re ge len
Ved ar beids opp hold uten for Norge av 
minst tolv må ne ders va rig het, kan en 
skatt yter kre ve skatte ned set tel se på 
ar beids inn tek ten et ter den så kal te 
ett års re ge len. En for ut set ning for å 
kun ne på be ro pe seg den ne re ge len er 
at man ikke opp hol der seg i Norge 
mer enn seks da ger pr. må ned i snitt. 
I for bin del se med koronasituasjonen 
ak sep te rer Skat te di rek to ra tet opp hold 
i Norge på inn til ni da ger i snitt.

Om gjø ring av ut byt te ved tak som 
føl ge av koronapandemien
Ak sje ut byt te inn vin nes og skatt leg ges 
på ved taks tids punk tet. Det te gjel der 
uav hen gig av når ut byt tet fak tisk ut-
be ta les. Skat te di rek to ra tet har imid-
ler tid ut talt at ved tatt ut byt te som 
om gjø res pga. koronapandemien, kan 
unn tas be skat ning. For ut set nin gen er 
at om gjø rin gen skjer før ut byt tet ut-
be ta les og se nest in nen års skif tet, at 
om gjø rin gen skjer for å sik re kra vet til 
for svar lig egen ka pi tal og lik vi di tet 
som føl ge av koronapandemien og at 
det fore lig ger en be slut ning fra ge ne-
ral for sam lin gen om å om gjø re ut byt-
te ved ta ket.

Ut set tel se med å opp fyl le kra vet 
til SAFT regn skaps fil
Bok fø rings plik ti ge virk som he ter som 
grun net koronapandemien ikke rek ker 
å bli kla re til å pro du se re en SAF-T 
regn skaps fil in nen 10. ap ril 2020, slip-
per å søke Skat te di rek to ra tet om dis-
pen sa sjon. Det for ut set tes at ar bei det 
med SAF-T regn skap fer dig stil les så 
snart det er prak tisk mu lig.

Ut kjø ring av mat va rer mv. – bruk 
av kas sa sy ste met
Salg til per so ner som får va rer le vert 
på dø ren, kan re gist re res som kon-
tant salg på kas sa sy ste met når va re ne 
skan nes på grunn lag av inn sendt be-
stil ling fra kun den, selv om be ta ling 
fin ner sted først ved le ve ring hos 
kun den.

Salg til per so ner som får va rer le vert på dø ren, 
kan re gist re res som kon tant salg på 
kas sa sy ste met når va re ne skan nes på grunn lag 
av inn sendt be stil ling fra kun den.

Rådgiver skatt 
Børge Busvold,
Revisorforeningen

Skat te di rek to ra tet  
lem per på reg le ne un der 
koronautbruddet
Skat te di rek to ra tet har kom met med fle re ut ta lel ser som lem per på 
reg le ne el ler prak ti se rin gen av dis se un der koronautbruddet. 
Ut ta lel se ne har kun virk ning så len ge ut brud det va rer.
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Det gis skat te mes sig fra drag for 
tap på ford rin ger både i og 
uten for virk som het, men ret ten 
til fra drag er svært be gren set 
uten for virk som het. Selv om 
skatt yter dri ver virk som het, er 
det også fle re vil kår som må være 
opp fylt.

Tap i virk som het
Føl gen de tre vil kår må være opp fylt 
for at tap på ford ring i virk som het 
skal kun ne trek kes fra med skat te-
mes sig virk ning:

• Ta pet må være en de lig kon sta tert
• Skatt yter må drive en virk som het 

i skat te lo vens for stand
• Ta pet må ha til strek ke lig til knyt-

ning til den ne virk som he ten.

En de lig kon sta tert tap
Tap på ford rin ger kan ikke kre ves 
fradratt før skatt yter kan do ku men-
te re at det fak tisk ikke er mu lig å få 
ford rin gen be talt. Tids punk tet for når 
kra vet er opp fylt, er ikke all tid like 
en kelt å ta stil ling til. I for skrift 
(FSFIN § 6–2–1) til skat te lo ven er 
det opp stilt kri te ri er som gjør vur de-
rin gen noe enk le re. Det frem går for 

Rådgiver skatt 
Paal Braanaas, 
Revisorforeningen

Ho ved reg le ne for  
skat te mes sig  
tap på krav
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det før s te at ford rin gen er tapt hvis 
det for gje ves er fore tatt tvangs inn-
driving el ler in kas so. Når det gjel der 
kun de ford rin ger, er dis se tapt seks 
må ne der et ter for fall, gitt at det er 
pur ret tre gan ger.

Ta pet er også kon sta tert når of ent lig 
gjelds meg ling, kon kurs-, lik vi da sjons- 
el ler av vik lings be hand ling av skyld-
ne rens bo gjør det klart at ford rin gen 
ikke vil bli dek ket. Be stem mel sen slår 
til sist fast at ford rin gen også er tapt 
når den ut ifra en el lers sam let vur de-
ring må an s es klart uerholdelig.

Det er skatt yter som må do ku men te re 
at vil kå re ne er opp fylt. Det kan også 
nev nes at regn skaps mes sig vur de ring 
av ford rin gen ikke er av gjø ren de.

Krav om at skatt yter dri ver virk som het
Det te vil kå ret vil nor malt være en kelt 
å fast slå. Det føl ger av det skat te retts-
li ge virk som hets be gre pet at det må 
ut ø ves en ak ti vi tet med en va rig het og 
av et visst om fang. Ak ti vi te ten må 
være ut øvd for skatt yters reg ning og 
ri si ko og den må være eg net til å gi 
over skudd.

Et sel skap som kun eier and re ak sje-
sel ska per el ler ak sje pos ter slik som et 
hol ding sel skap, vil ikke opp fyl le virk-
som hets kra vet. An ner le des kan det 
være når sel ska pet har fle re an sat te og 
dri ver ak tiv for valt ning med kjøp og 
salg av ak sjer.

Ta pet må ha til strek ke lig til knyt ning til 
den ne virk som he ten
I retts prak sis er det opp stilt krav om 
at ford rin gen må ha en sær lig og nær 
til knyt ning til den virk som he ten sel-
ska pet dri ver. Kun de ford rin ger er et 
eks em pel på en slik type ford rin ger. 
Et an net eks em pel kan være en ford-
ring opp stått ved salg av et drifts-
middel.

Når skatt yter har gitt lån, vil ofte til-
knyt nin gen til virk som he ten mang le. 
I et til fel le der et sel skap som dri ver 
va re salg gir et lån til en pri vat per son, 
vil et even tu elt tap på en slik ford ring 
av skjæ res skat te mes sig for di sel ska pet 
ikke dri ver noen ut låns virk som het. 
For en bank vil der imot et slikt tap ha 

til strek ke lig til knyt ning til virk som-
he ten. Kan det der imot do ku men te res 
at lå net er gitt for å frem me egen virk-
som het, kan fra drags rett fore lig ge, 
men kra vet til sær lig og nær til knyt-
ning tol kes strengt.

Hvert sel skap skal i ut gangs punk tet 
vur de res for seg. Det kan for eks em-
pel være at sel ska pe ne dri ver en virk-
som het som er sterkt in te grert og at 
sel ska pe ne da kan ses sam men, men 
det gjel der bare unn taks vis.

Noen sær li ge til fel ler
Av skjæ ring av tap
Skat te lo ven har en egen be stem mel se 
om av skjæ ring av tap på ford rin ger 
mel lom nær stå en de der skatt yter er 
om fat tet av fri taks me to den. Når kre-
di tor sel ska pet eier mer enn 90 pro sent 
av de bi tor sel ska pet, gis det ikke fra-
drag for tap på ford rin ger. Det te vil 
gjel de svært man ge til fel ler hvor ek-
sem pel vis mor sel ska pet eier dat ter sel-
ska pet 100 pro sent og fi nan si e rer dat-
ter sel ska pets virk som het. Tap på slik 
ford ring av skjæ res. Fra det te er det 
imid ler tid gjort unn tak for vis se 
fordrin ger, der iblant kun de ford rin ger.

Lån fra per son lig skatt yter
Et til fel le vi ofte ser er at per son lig 
ak sje ei er har lånt inn mid ler til ak sje-
sel ska pet. Kun helt unn taks vis vil et 
slikt tap gi fra drags rett for den per-
son li ge ak sje ei e ren. Det skyl des at han 
ikke opp fyl ler virk som hets kra vet. En 
bedre løs ning vi da være å sky te inn 
mid le ne gjen nom en ka pi tal for høy-
el se. Ak sje ei e ren vil da være sik ret 
fra drags rett i form av økt inn gangs-
ver di på ak sje ne og der med et stør re 
tap ved rea li sa sjon av ak sje ne. En 
annen løs ning er å kon ver te re lå net til 
ak sje ka pi tal gjen nom en et ter føl gen de 
ka pi tal for høy el se. Her er det vik tig å 
gjø re det tid ligst mu lig. Kon ver te res 
det rett før en kon kurs, vil skatt yters 
inn gangs ver di set tes til kro ner null.

Tap på ford ring på ut byt te
En ak sje ei er blir skat te plik tig for et 
ut byt te på tids punk tet for ge ne ral for-
sam lin gens ved tak. Det kan være at 
ut byt te ikke be ta les ut til ak sje ei er, 
men blir stå en de som en ford ring på 
sel ska pet. Hvis sel ska pet i et slikt til-

fel le går kon kurs, vil ak sje ei e ren ha 
rett til fra drag for tap på ford rin gen 
for di inn tek ten er be skat tet uten at 
han får mid le ne. Det te er et eks em pel 
på fra drag uten for virk som het.

En ford rin g kan end re ka rak ter
En kun de ford ring vil nor malt for bli 
en kun de ford ring. I for hold mel lom 
nær stå en de kan man imid ler tid ten ke 
seg til fel ler hvor en kun de ford ring går 
over til å få preg av lang sik tig lån til 
skyld ne ren. Går en slik ford ring tapt, 
kan skatt yter bli møtt med at det ikke 
len ger er en kun de ford ring og at fra-
drags rett ikke fore lig ger. Det sam me 
kan gjel de en ford ring som opp rin ne-
lig had de til knyt ning til virk som-
heten, men at virk som he ten der et ter 
er end ret og der med også til knyt nin-
gen. Merk at det te er en vur de ring 
som skal gjø res på tids punk tet for 
ta pet.
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Ut satt frist skat te mel ding –  
opp he vel se av tvangs mulkt
Fris ten for å le ve re skat te mel ding for 
næ rings dri ven de og sel ska per er ut satt 
fra 31. mai til 31. au gust. Det sam me 
gjel der for le ve ring av sel skaps mel ding 
for sel ska per med del ta ker fast set ting. 
Skat te eta ten opp ly ser at det ikke vil 
bli gitt yt ter li ge re ut set tel se. Fris ten 
for even tu elt å be ta le til leggs for skudd 
er imid ler tid ikke end ret (31. mai).

Det er ikke gitt ut satt frist for le ve ring 
av MVA-mel ding og a-mel ding, men 
skat te myn dig he te ne har be slut tet å 
opp he ve bruk av tvangs mulkt i pe ri-
oden. Skat te myn dig he te ne opp ford rer 
li ke vel om å le ve re a-mel ding in nen 
fris ten da den ne mel din gen bl.a. er 
grunn laget for be reg ning av yt el ser fra 
NAV til ar beids ta ker ne (sy ke pen ger, 
om sorgs pen ger og dag pen ger ved ar-
beids løs het el ler per mit te ring).

Fris ten for å le ve re skat te mel ding for 
de fles te sær av gif te ne som skul le vært 
le vert i ap ril og mai, er ut satt til 
18. juni.

Be ta lings fris ter
En rek ke be ta lings fris ter er ut satt. Så 
langt gjel der det te:

• MVA som for falt 14. ap ril, ut set tes 
til 10. juni.

• For skudds skatt for per son li ge 
nærings dri ven de med for fall 
15. mars er ut satt til 4. mai, mens 

ter mi nen med for fall 15. mai er ut-
satt til 15. juli.

• For skudds skatt for sel ska per med 
opp rin ne lig for fall 15. ap ril er ut satt 
til 1. sep tem ber.

• Ar beids gi ver av gift og fi nans skatt på 
lønn med for fall 15. mai er ut satt til 
17. au gust. Det er også foreslått at 
forfallet 15. juli utsettes til 15. okto-
ber

• De fles te sær av gif te ne med for fall i 
ap ril og mai ut set tes til 18. juni.

Det vil også bli åpnet for mer fleksible 
ordninger for betalingsutsettelser 
frem til 31. desember samt at renter 
beregnes med 6 % (ordinært 9,5 %).

Merk at det ikke er gitt ut set tel se med 
inn be ta ling av skat te trekk.

Re duk sjon i lav sats MVA
Lav sats for per son trans port, over nat-
ting, all menn kring kas ting samt ad-
gang til kino, id retts ar ran ge men ter, 
for nøy el ses par ker og opp le vel ses sent re 
er mid ler ti dig re du sert fra 12 pro sent 
til 6 pro sent fra og med 1. ap ril til og 
med 31. ok to ber 2020.

Re du sert ar beids gi ver av gift for 
tred je ter min
Ar beids gi ver av gif ten set tes ned med 
fire pro sent po eng i alle so ner for 
tred je ter min (mai og juni). Det skal 
sam ti dig gis en kom pen sa sjon på i alt 
250 mil li o ner kro ner til fore tak i sone 
5, dvs. fore tak som ikke be ta ler ar-
beids gi ver av gift.

Ut satt frist for skat te fri  
om dan ning
Fris ten for å sen de mel ding til Fo re-
taks re gis te ret om skat te fri om dan ning 
for å få sel skaps lig ning med virk ning 
fra 1. ja nu ar 2020 er ut satt fra 1. juli 
til 1. sep tem ber 2020. Fra sam me 
tids punkt må det også fore tas skat te-
trekk og be reg nes ar beids gi ver av gift.

Fra drag i skatt for un der skudd for 
inn tekts å ret 2020
Sel ska per får en mid ler ti dig mu lig het 
til å til ba ke fø re inn til 30 mil li o ner 
kro ner av sel skaps un der skudd i 2020 
mot be skat tet over skudd i 2018 og 
2019. Skat te ver di en (22 %) av un der-
skudd i 2020 vil bli ut be talt til be drif-
te ne ved skat te opp gjø ret i 2021. Un-
der skudd som har gitt grunn lag for 
ut be ta ling, kan ikke frem fø res.

Ut satt be ta ling av for mues katt
Per son li ge skatt yte re som eier virk-
som het el ler sel ska per som går med 
un der skudd i 2020, kan søke om ut-
satt inn be ta ling av for mu es skat ten av 
den ne og få re du sert for skudds skat-
ten/trek ket for 2020 til sva ren de. Ord-
nin gen gjel der skatt yte re som får fast-
satt en for mu es skatt på minst 30 000 
kro ner knyt tet til virk som hets for-
mu en.

Av skriv nin ger
Det inn fø res en mid ler ti dig ord ning 
med start av skriv nin ger (30 %) i sal-
do grup pe d (per son bi ler, trak to rer, 
ma ski ner, red skap, in stru men ter, in-

Koronautbruddet har 
gitt fle re guns ti ge re 
skat te end rin ger

Rådgiver skatt 
Børge Busvold,
Revisorforeningen

For å let te si tua sjo nen for næ rings li vet un der koronautbruddet har 
myn dig he te ne ved tatt el ler fore slått en rek ke mid ler ti di ge let tel ser 
i skat te reg le ne. Så langt er det te de vik tig ste end rin ge ne.
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ven tar mv.). Dette gjelder kun for 
driftsmidler ervervet etter at reglene 
trer i kraft (ikke avklart) og ikke for 
driftsmidler ervervet fra nærstående.

Op sjons be skat ning
Opsjonsskatteordningen for opp-
starts bedrifter utvides slik at maksi-
malt antall ansatte økes fra 12 til 25 
og maksimale driftsinntekter økes fra 
16 til 25 millioner kroner.

SkatteFUNN
Be hand lings ti den i Forsk nings rå det 
for kor tes til tre uker på nye pro sjek ter 
frem til som me ren. Det åp nes dess-
uten for å søke om ett års for len gel se 
for pro sjek ter som blir for sin ket.

Sær av gif ter
Av let tel ser i sær av gifts re gel ver ket kan 
nev nes:

• Det tid li ge re fri ta ket for CO2-av gift 
for ikke-kvo te plik tig sek tor for 

elek tro ly se og me tal lur gis ke pro ses-
ser for in du stri en gjen inn fø res, med 
en grad vis opp trap ping.

• To ta li sa tor av gif ten er opp he vet med 
virk ning fra 1. ja nu ar 2020 og ut 
året.

• Fly pas sa sjer av gif ten er opp he vet for 
pe ri oden fra 1. ja nu ar 2020 til og 
med 31. ok to ber 2020.

• Luft havn av gif ter opp he ves fra 
13. mars frem til og med 30. juni 
2020.

Rådgiver avgift 
Camilla Brunfelt,
Revisorforeningen

Slik hånd te res mid ler ti dig 
lav mva-sats

Hvem som om fat tes
Virk som he ter og and re som til byr 
tje nes ter som gjel der per son trans port, 
trans port av kjø re tøy på fer ge, over-
nat tings tje nes ter, all menn kring kas-
ting samt ad gang til kino, id retts ar-
ran ge men ter, for nøy el ses par ker og 
opp le vel ses sent re skal fra og med 
1. ap ril til og med 31. ok to ber 2020 
be reg ne mer ver di av gift med 6 %.

Le ve rings tids punk tet av gjør
Ved end ring av mva-sats er det le ve-
rings tids punk tet som av gjør hvil ken 
mva-sats som skal bru kes ved fak tu re-
rin gen. Det gjel der også for tje nes ter 
som er fak tu rert på for skudd. Det 
be tyr at virk som he te ne må fak tu re re 
med 6 % mva.

Abon ne ment og pe ri o de bil letter
Det er ofte an led ning til å fak tu re re de 
tje nes te ne som er om fat tet av sats- 
endrin gen på for skudd. Tje nes ter som 
for eks em pel ad gang til kul tur el ler 
fot ball kam per, kan ofte be ta les som et 

abon ne ment i be gyn nel sen av året. For 
per son trans port er det van lig med pe ri-
o de bil letter og over nat ting be ta les også 
ofte før over nat tin gen fin ner sted.

Har virk som he ten al le re de fak tu rert 
med 12 % for tje nes ter som skal le ve-
res et ter 1. ap ril, må virk som he ten 
kre di te re kun den og sen de ny fak tu ra 
med rik tig mva-sats. Hvis slik ret ting 
over for kun den ikke, el ler van ske lig, 
lar seg gjen nom fø re, må virk som he ten 
inn be ret te og be ta le 12 % mva også 
for le ve ran ser som er fak tu rert før 
1. ap ril, men som helt el ler del vis le ve-
res et ter 1. ap ril.

Virk som he ter som skal fak tu re re for 
tje nes ter et ter 1. ap ril, skal fak tu re re 
med 6 %. Gjel der det tje nes ter som 
al le re de er le vert før 1. ap ril, skal det 
fort satt fak tu re res med 12 % mva.

Le ve ring et ter 31. ok to ber 2020
Fra 31. ok to ber er mva-sat sen igjen 
12 %. Blir det fak tu rert på for skudd 

med 6 % mva for tje nes ter som blir 
le vert et ter 31. ok to ber, er det kun den 
som skal dekke sats-øk nin gen. Virk-
som he te ne må der for fak tu re re kun-
de ne for den ne sats øk nin gen. Som et 
al ter na tiv kan virk som he ten dekke 
be lø pet selv.

Kun dens fra drags rett
En kun de vil ikke ha fra drag for høy-
ere mva-sats enn den til en hver tid 
gjel den de sat sen. Det in ne bæ rer at 
kun de som har fått fak tu ra med feil 
mva-sats, må be om ny fak tu ra fra 
leve ran dør, el ler kun føre den lave 
mva-sat sen til fra drag.

Mvamel din gen
End rin ge ne i mva-sats får be tyd ning 
for rap por te rin gen av mva på de uli ke 
sat se ne på mva-mel din gen. Mva-mel-
din gen vil hånd te re beg ge sat ser, men 
det in ne bæ rer at mer ver di av gif ten 
ikke be reg nes au to ma tisk ut ifra 
bereg nings grunn laget.

Som et til tak for å hjelpe virk som he ter som ble ram met av ko ro na-  
epi de mi en, er lav mva-sats for en pe ri ode re du sert fra 12 % til 6 %. 
Virk som he te ne som det te gjel der for, fikk til nær met in gen tid til å 
for be re de sats-end rin gen, noe som gir noen eks tra ut ford rin ger.
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Nok fy sisk ak ti vi tet må også til for å 
hol de nede ri si ko en for høyt blod-
trykk, dia be tes og hjer te- og kar syk-
dom mer, sier Ulf Ek lund, pro fes sor i 
id retts me di sin ved Norges Id retts høg-
sko le.

Unn gå lang va rig stil le sit ting
Når du er på hjem me kon tor el ler på 
ar beids ste det ditt, bør du sør ge for 
regel mes si ge kor te pau ser fra sit tin gen, 
hvor du rei ser deg opp og har en form 
for mus kel ak ti vi tet i noen mi nut ter. 
Øv el ser som ak ti ve rer sto re mus kel-
grup per, er guns tig for sir ku la sjo nen i 
hele krop pen. Du kan f.eks. gjø re kne
bøy, gå en rask run de rundt hu set, opp og 
ned i trap pa el ler lig nen de. En kom bi-
na sjon av å sit te, stå og gå mens du 
job ber for an PC-en vil for de fles te 
være den beste løs nin gen for å kun ne 
dra nyt te av alle de po si ti ve ef ek te ne 
som det å re du se re ti den vi sit ter gir.

De al ler fles te som har en el ler an nen 
form for kon tor jobb sit ter alt for mye. 
Forsk ning vi ser at når du går i ro lig 
tempo på en kon tor møl le, kan du ar-
bei de like ef ek tivt som når du sit ter, 
sir ku la sjo nen og for bren nin gen i krop-
pen øker be ty de lig og mus kel pla ger re-
du se res pga. mind re sta tisk be last ning i 
skuld re, nak ke og rygg mus ku la tur.

Økt ak ti vi tet – økt ge vinst
Å trene re gel mes sig 2–3 gan-
ger i uken opp he ver ikke de 
ne ga ti ve ef ek te ne det gir å 
sit te for len ge stil le. Vi må der-
for øke hver dags ak ti vi te ten i 
til legg til den re gel mes si ge tre-
nin gen som Hel se di rek to ra tet 
an be fa ler: mi ni mum 150 mi-
nut ter med mo de rat in ten si tet 
el ler 75 mi nut ter med høy in-
ten si tet pr. uke, el ler en kom-
bi na sjon av mo de rat og høy 
in ten si tet. For å opp nå yt ter li-
ge re hel se ge vins ter bør voks ne 
ut ø ve inn til 300 mi nut ter med 
mo de rat fy sisk ak ti vi tet i uken, 
el ler inn til 150 mi nut ter med 
høy in ten si tet, el ler en kom bi-
na sjon av mo de rat og høy in ten si tet.

Gi deg selv litt ute tid
På den ne års ti den gir na tu ren oss en 
vi ta min inn sprøyt ning i form av både 
lyse da ger og kvel der, grøn ne om gi vel-
ser og frisk luft. Na tu ren gir oss 
 man ge mu lig he ter for uli ke for mer for 
ak ti vi tet. Det kan være fra let te til 
tyng re tre nings øk ter el ler ro li ge gå -
turer. De al ler fles te som bor i Norge 
har kort vei til mar ka, fjel let, par ken 
el ler sjø en. Bruk na tu ren og sett av tid 
til å være uten dørs hver dag!

Du kan gjø re det ale ne, sam men med 
fa mi li en el ler en venn. Du kan f.eks. 
gå en tur i nær om rå det, ta en syk kel-
tur, få med deg en venn for en golf-
run de, løpe in ter val ler i mot bak ke, 
gjø re ha ge ar beid, bru ke tram po li nen 
om dere har en – gjø re ute ak ti vi te ter 
som pas ser deg.

In gun Mjaa land,  
Hel se- og tre nings råd gi ver, 
Bwell Norge

Fem tips for økt  
hver dags ak ti vi tet på 

hjem me kon to ret
Den stør ste år sa ken til le ge meldt sy ke fra vær er mus kel- og 
skje lett pla ger, vi ser NAVs sy ke fra værs sta tis tikk. Det vik tig ste til ta ket 
du kan gjø re selv er dag lig fy sisk ak ti vi tet. Den ne fore byg gen de og 
be hand len de «me di si nen» er av gjø ren de for at krop pen og ho det 
fun ge rer på best mu lig måte, med minst mu lig pla ger og som gir 
deg mu lig he ten til å pres te re på topp.
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Hva kan jeg gjø re for å være mer 
aktiv?
Sett deg et mål om hvor dan du kan få 
inn mer ak ti vi tet i din hver dag. Lag 
deg enk le på min nel ser, slik at du hus-
ker at du skal ta små av brekk fra sit-
tin gen. Det er man ge mu lig he ter til å 
være mer ak ti ve i lø pet av da gen. Her 
har du noen tips:

1. Stå el ler gå når du pra ter i te le fo-
nen – inne el ler ute.

2. Bruk hev- og senkepult, slik at du 
kan va ri e re ar beids po si sjo nen mel-
lom å sit te, stå og gå på en kon tor-
møl le når du job ber for an PC-en.

3. Gi deg selv en ak ti vi tets pau se 
(kne bøy, gå trap per, rundt hu set 
osv.) på fem mi nut ter hver time.

4. Re du ser ti den sit ten de for an 
skjerm – pc, nett brett, tv og  
mo bil.

5. Gjør en ute ak ti vi tet hver dag.

Husk at litt hver dags ak ti vi tet er bedre 
enn in gen hver dags ak ti vi tet.

Skat te mel din gen  
– end rings mel ding og kla ge

Frist for end rings mel ding
Had de du for eks em pel frist for å le-
ve re skat te mel din gen for inn tekts å ret 
2016 den 30. ap ril 2017, gikk fris ten 
for egneretting ut 30. ap ril 2020. Var 
du per son lig næ rings dri ven de el ler et 
sel skap, gikk fris ten ut 31. mai 2020. 
For inntekstårene 2017, 2018 og 2019 
kan du alt så fort satt end re.

For per son li ge skatt yte re gjø res 
endrin gen enk lest via Altinn ved at 
du sen der end rings mel ding via skje ma 
RF-1366. Der får du opp den ak tu el le 
pos ten fra skat te mel din gen som du 
øns ker å end re. Det er også et merk-
nads felt for til leggs opp lys nin ger. Det 
er fort satt mu lig å end re på pa pir og 
via brev til skat te kon to ret, men skje-
ma et kan ikke skri ves ut.

Et ter at end rings mel din gen er re gist-
rert, vil du mot ta et nytt skat te opp-
gjør in nen tre må ne der.

For ak sje sel ska per mv. er det ennå 
ikke mu lig å end re en kelt pos ter via et 
skje ma. For å end re må det sen des inn 
kom plett opp ga ve sett som blant an net 
be tyr ny næ rings opp ga ve, skat te mel-
ding mv.

End rings mel ding kan ikke sen des
Er fris ten for å sen de end rings mel ding 
over sit tet, kan du fort satt be skat te-
kon to ret end re skat te mel din gen din. 
Du har ikke rett til å få be hand let 
end rin gen din. Det er skat te kon to ret 
som av gjør om sa ken li ke vel skal tas 
opp.

Har du mot tatt var sel om end ring 
el ler et ved tak fra skat te kon to ret om 
end ring av de ak tu el le pos te ne, kan 
du hel ler ikke sen de end rings mel ding. 
Hvis det gjel der et var sel om end ring, 
må du sen de et til svar. Gjel der det et 
ved tak fra skat te kon to ret, må du sen-
de en kla ge til skat te kon to ret og sa ken 

vil bli be hand let av Skatte kla ge-
nemn da.

Kla ge frist
Fris ten på å kla ge over skat te opp gjø-
ret el ler et ved tak er seks uker. Du 
kan in nen for kla ge fris ten be om for-
len get frist, men over sit ter du kla ge-
fris ten, har du tapt ret ten til å få kla-
gen be hand let. Skat te kon to ret kan 
li ke vel ta kla gen til be hand ling et ter 
en vur de ring hvor det blant an net 
leg ges vekt på skatt yters for hold, den 
ti den som har gått, spørs må lets be-
tyd ning og sa kens opp lys ning.

Selv om du har kla get, men ennå ikke 
fått av gjort kla gen, må du be ta le skat-
te kra vet.

Rådgiver skatt 
Paal Braanaas, 
Revisorforeningen

Du fast set ter selv skat te grunn laget ved å kon trol le re, even tu elt end re 
og le ve re skat te mel din gen. Når du har le vert, kan du end re skat te-
meldin gen via end rings mel ding tre år bak over i tid. Fris ten be reg nes fra 
le ve rings fris ten.
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Når ut lei er er fri vil lig re gist rert, får 
ut lei er fra drag for inn gå en de av gift på 
kost na der til bruk i ut leie virk som-
heten, og skal be reg ne ut gå en de av gift 
på lei en til leie ta ker. Den ne av gif ten 
vil leie ta ker kun ne trek ke fra i sitt 
av gifts opp gjør.

Får leie ta ker pro ble mer med å be ta le 
hus lei en, opp står spørs må let om hvor-
dan mer ver di av gif ten skal hånd te res.

Kan hus leie av ta len  
re for hand les?
Mer ver di av gif ten skal be reg nes av 
av talt ve der lag. Det er an led ning til å 
re for hand le av ta len og der med be-
reg ne ut gå en de mer ver di av gift av et 
la ve re grunn lag. En slik av ta le vil få 
virk ning frem over.

Kan ut lei er gi  
be ta lings ut set tel se?
Ut lei er kan gi hen stand med be ta lin-
gen, men ut lei ers plikt til å be reg ne og 
be ta le ut gå en de av gift på hus lei en er 
uav hen gig av om leie ta ker be ta ler. Gir 
ut lei er be ta lings ut set tel se, får det te 

der med ikke inn virk ning på hva ut lei er 
skal be ta le i mer ver di av gift. Ut lei er må 
uan sett inn be ret te og be ta le ut gå en de 
av gift for pe ri oden lei en gjel der.

Hva hvis leitaker ikke kan  
be ta le?
Ved tap på krav kan be reg nings grunn-
laget for ut gå en de av gift kor ri ge res, 
men det gjel der bare hvis ta pet er en de-
lig kon sta tert. Be ta lings mis lig hold er 
ikke grunn god nok for å til ba ke fø re 
mer ver di av gift som tap på krav. Ved 
ut leie vil det gjer ne først være når ta pet 
skyl des leie ta kers kon kurs at ut lei er 
kan føre mer ver di av gif ten til ba ke.

Ra bat tert hus leie el ler  
hus leie fri tak for en be gren set 
pe ri ode
Ut lei er kan vel ge å gi en ra batt el ler et 
hus leie fri tak for en be gren set pe ri ode. 
I slike til fel ler har det vært pro ble ma-
ti sert om ra bat ten el ler hus leie fri ta ket 
må an s es som en «gave» el ler «ut de-
ling i re kla me øye med», som det uan-
sett må be reg nes mer ver di av gift av. 
Når det er mar keds mes si ge for hold 

(slik som koronaepidemien) som er 
for an led nin gen til at ut lei er gir leie ta-
ker en ra batt el ler et hus leie fri tak, vil 
ra bat ten el ler leie fri ta ket ikke være å 
anse som gave el ler ut de ling i reklame -
øye med.

Fort satt ut leid?
Det har også vært spørs mål om ra bat-
ten kan få virk ning med én gang el ler 
må pe rio di se res over den res te ren de 
de len av hus leie pe ri oden og om det er 
en fare for at lo ka le ne ikke len ger an s-
es som ut leid hvis ut lei er ikke tar ve-
der lag.

I for bin del se med pro ble me ne som 
opp stod for ut lei er og leie ta ke re som 
føl ge av koronaepidemien har Fi nans-
de par te men tet av klart at ra bat tert 
hus leie kan pe rio di se res til den ter mi-
nen ra bat ten gjel der. Det er ikke nød-
ven dig å for de le ra bat ten over res te-
ren de del av hus leie pe ri oden. Vi de re 
er det av klart at en mid ler ti dig pe ri-
ode med be ta lings fri tak for leie ta ker 
ikke vil rokke ved at ei en dom men 
an s es som ut leid og er om fat tet av 
ut lei ers fri vil li ge re gist re ring.

Rådgiver avgift 
Camilla Brunfelt,
Revisorforeningen

Mer ver di av gift og  
hus leie
Hus leie er som ho ved re gel ikke av gifts plik tig, men når leie ta ker er 
mer ver di av gifts re gist rert, kan ut lei er ofte vel ge å be hand le 
ut leie for hol det med mer ver di av gift. Ord nin gen kal les fri vil lig 
re gist re ring for ut leie av fast ei en dom.

Får leie ta ker pro ble mer med å be ta le  
hus lei en, opp står spørs må let om hvor dan 
mer ver di av gif ten skal hånd te res.
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Klas si fi se ring av over fø rin gen
Det vil van lig vis være en kelt å klas si-
fi se re trans ak sjo nen. Salg og ga ve salg 
er rea li sa sjon, mens gave ikke er rea li-
sa sjon.

Rea li sa sjon
Av skat te lo ven føl ger at over fø ring av 
ei en doms rett mot ve der lag er rea li sa-
sjon. Salg og ga ve salg er ty pis ke eks-
emp ler på rea li sa sjon. Ve der laget vil 
nor malt være pen ger, men kan også 
be stå av and re ver di er. Er ak sje ne rea-
li sert, skal det blant an net skje et ge-
vinst- el ler taps opp gjør hos av hen der. 
Det vil også etab le res en ny inn gangs-
ver di hos er ver ver ba sert på hva som 
er be talt for ak sjen.

Gave
Over fø ring uten ve der lag er gave og 
en gave over fø ring er ikke en rea li sa-
sjon. Det skjer van lig vis der for ikke et 
ge vinst- el ler taps opp gjør hos av hen-
der i gave til fel le ne. Ved arv og gave 
gjel der et kon ti nui tets prin sipp slik at 
er ver ver over tar av hen ders inn gangs-
ver di.

Om det er et ga ve salg el ler en gave-
over fø ring, må av gjø res kon kret i den 
en kel te sa ken. Er ve der laget som mot-
tas lavt el ler sym bolsk i for hold til 
om set nings ver di en, er over fø rin gen 
ikke å anse som en rea li sa sjon. Skat-
te-ABC vi ser som et ut gangs punkt til 
at ve der lag som ut gjør mind re enn 
5 % av om set nings ver di en er sym-
bolsk. Der imot vil et høyt be løp ikke 

nød ven dig vis være sym bolsk selv om 
det li ke vel er in nen for 5 % av om set-
nings ver di en.

Ga ve salg
Er ak sjen rea li sert, men til et be løp 
un der om set nings ver di en, fore lig ger 
det et gave ele ment. Ved be reg ning av 
ge vinst el ler tap ved ga ve salg er det 
kun dif e ran sen mel lom inn gangs-
ver di og mot tatt ve der lag som får be-
tyd ning for be reg nin gen. Av hen der 
skatt leg ges ikke for di han kun ne valgt 
å sel ge til om set nings ver di en, men 
han får hel ler ikke fra drag for tap for 
den de len som skyl des gave ele men tet. 
Hvis om set nings ver di en er la ve re enn 
av hen ders inn gangs ver di, vil imid ler-
tid den ne dif e ran sen være et re elt tap 
for av hen der som gir skat te mes sig fra-
drag:

I eks em pe let ne den for blir taps fra dra-
get for skjel len mel lom inn gangs ver-
di en på 600 og om set nings ver di en på 
300 selv om ve der laget ved ga ve sal get 
er un der 300.

Inn gangs ver di  600
Om set nings ver di  300
Ga ve salg   200
Taps fra drag  300

Har er ver ver be talt noe for ak sje ne 
(ga ve salg), men av gi vers inn gangs-
ver di er høy ere, vil er ver ver kun ne 
vi de re fø re av hen ders inn gangs ver di.

Når av hen der ved et ga ve salg har 
skat te plik tig ge vinst el ler fra drags be-
ret ti get tap, vil er ver vers inn gangs-
ver di ikke være en di rek te vi de re fø-
ring av av hen ders inn gangs ver di. 
Av gi vers ge vinst øker er ver vers inn-
gangs ver di og til sva ren de vil et tap 
re du se re er ver vers inn gangs ver di. I 
eks em pe let over skul le er ver ver i ut-
gangs punk tet vi de re fø re 600 i inn-
gangs ver di. For di av hen der får fra drag 
for 300, går 300 til fra drag slik at er-
ver vers inn gangs ver di blir 300.

Først inn først ut (FIFU)
Når av hen der har for skjel lig inn-
gangs ver di og inn be talt ka pi tal på 
ak sje ne, er det ved over fø ring av de ler 
av ak sje ne vik tig å være klar over 
FIFU-prin sip pet. Det in ne bæ rer at 
det er de først an skaf e de ak sje ne som 
over fø res. FIFU-prin sip pet gjel der 
uav hen gig av hvor dan ak sje ne er over-
ført.

FIFU får blant an net be tyd ning for 
ge vinst- og taps opp gjø ret for av hen der 
ved rea li sa sjon, men også for er ver ver, 
eks em pel vis i gave til fel ler og når det 
er spørs mål om hva som er den over-
tat te inn gangs ver di en på de mot tat te 
ak sje ne.

Ved å inn de le ak sje ne i ak sje klas ser 
før trans ak sjo nen gjen nom fø res, er 
det mu lig «å over sty re» FIFU-prin sip-
pet. Ak sje klas se ne må ha for skjel li ge 
egen ska per gjer ne i form av rett til 
ut byt te el ler stem me rett, men kan 

Rådgiver skatt 
Paal Braanaas, 
Revisorforeningen

Over fø ring av ak sjer 
mel lom nær stå en de
Per son lig eide ak sjer kan du sel ge til mar keds pris, sel ge ri me lig el ler gi 
som en gave, men de skat te mes si ge virk nin ge ne av over fø rin gen er  
for skjel li ge. Det kan også ha be tyd ning hvem som mot ta ker ak sje ne og 
over fø rin gen kan også ut lø se for kjøps rett.
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gjer ne de les inn slik at ak sjer med høy 
inn gangs ver di er i en ak sje klas se og 
de med lav inn gangs ver di er i en an-
nen. Al ter na tivt – til sva ren de inn de-
ling ba sert på ak sjer med høy el ler lav 
inn be talt ka pi tal. Av gi ver av ak sje ne 
kan der et ter be stem me hvil ke ak sje-
klas ser som skal over fø res.

Inn be talt ka pi tal
Inn be talt ka pi tal er en skat te po si sjon 
som føl ger den en kel te ak sjen. Inn be-
talt ka pi tal kan til ba ke be ta les skat te-
fritt. Om mot ta ker har fått ak sjen i 
gave el ler be talt for den, er alt så ikke 
av gjø ren de for skat te po si sjo nen. Til-
ba ke be talt be løp på ak sjen re du se rer 

inn gangs ver di en slik at en frem ti dig 
ge vinst vil bli stør re.

I en ting retts dom1 ble skat te mes sig 
inn be talt ka pi tal på ak sje ne for en 
per son lig ei e ren re du sert til kr 0. 
Ting ret ten kom til at det ville stride 
mot skat te reg le nes for mål om po si sjo-
nen ble vi de re ført.

Noen type til fel ler
Ek te fel ler
Selv om det be ta les ve der lag ved over-
dra gel se mel lom ek te fel ler, føl ger det 
di rek te av skat te lo ven at slike over fø-

1 Utv. 2019 s. 866.

rin ger ikke er rea li sa sjon skat te mes sig. 
Det gjel der uav hen gig av om ak sje ne 
er del av fel les eie el ler om det er den 
en kel tes sær eie. Den av ek te fel le ne 
som mot tar ak sje ne, vi de re fø rer den 
and res inn gangs ver di. Si den over dra-
gel sen ikke er rea li sa sjon, vil det hel ler 
ikke ved ga ve salg skje noen jus te ring 
av mot ta kers inn gangs ver di.

Eks em pel
Inn gangs ver di (for ek te fel le som  
sel ger)   50
Vir ke lig ver di  500
Ek te fel le som kjø per,  
be ta ler    500

Over fø ring av ak sjer til barn vil nor malt skje som en gave og ty pisk som ledd i et ge ne ra sjons skif te.
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Ek te fel le som kjø per sin  
inn gangs ver di  50

Det skjer ikke noe ge vinst opp gjør for 
ek te fel len som sel ger, og ek te fel len 
som kjø per, får ikke godt gjort ve der-
laget som inn gangs ver di. For ek te fel-
ler som skil ler lag, er det der for vik tig 
å være klar over den ne virk nin gen. 
Had de ak sje ne vært gitt som gave, 
ville mot ta kers inn gangs ver di også 
blitt 50.

Pri vat retts lig er det li ke vel slik at 
mot ta ker blir eier av ak sje ne.

Ek te fel ler som er se pa rert el ler skilt, er 
ikke å anse som ek te fel ler et ter skat te-
lo ven. I for hold til spørs må let om ek-
te fel ler skal skatt leg ges fel les el ler hver 
for seg, de fi ne rer skat te lo ven se pa rer te 
som se pa rer te et ter ek te skaps lo ven 
el ler når par te ne le ver va rig ad skilt. 
Hva som er skat te mes sig sta tus for 
par te ne på trans ak sjons tids punk tet og 
om virk nin gen er skat te mes sig rea li sa-
sjon el ler ikke, må av gjø res kon kret i 
hvert til fel le.

Skifte av fel les eie mel lom ek te fel ler er 
hel ler ikke å anse som rea li sa sjon.

Over fø ring av ak sjer til eget  
sel skap
Over fø ring av per son lig eide ak sjer til 
eget sel skap blir be skat tet som om 
ak sje ne var solgt til mar keds pris. Det 
gjel der uav hen gig av om ak sje ne over-
fø res med el ler uten ve der lag. Be skat-
nin gen gjen nom fø res også når mot ta-
ken de sel skap kun er del eid av 
ak sjo næ ren som over fø rer, men da 
med en for holds mes sig be skat ning 
ba sert på ei er an de len.

Når ak sje ne over fø res til mar keds pris, 
men med tap, kan det være at skat te-
kon to ret nek ter fra drags rett for ta pet. 
Det kan ty pisk gjel de når sal get er 
skjedd til et ak sje sel skap som er 
100 % eid av sel ge ren av ak sje ne.

En ka pi tal ned set tel se der ak sje ei er 
inn lø ser sine ak sjer el ler en del av sine 
ak sjer mot ve der lag, vil i ut gangs-
punk tet også være rea li sa sjon. Når 
alle ak sje ei er ne et ter inn løs nin gen har 
uend ret eiersits, vil ut be ta lin gen bli 

an sett som en ut byt te ut de ling. Ved 
be reg nin gen vil skat te mes sig inn be talt 
ka pi tal på de inn løs te ak sje ne kom me 
til fra drag. Vær opp merk som på 
FIFU-prin sip pet ved slik inn løs ning.

Det er mu lig å gjen nom fø re ka pi tal-
ned set tel sen uten at ak sje ei er mot tar 
ve der lag. På ly den de på ak sje ne over fø-
res da til sel ska pets an nen egen ka pi-
tal. En slik inn løs ning vil ver ken være 
rea li sa sjon el ler ut byt te. Frem gangs-
måten vil kun ne be nyt tes for å kvit te 
seg med ak sjer med lav inn be talt ka-
pi tal i for kant av en ut de ling fra sel-
ska pet.

Over fø ring av ak sjer til ek te fel les 
hol ding sel skap
I en bin den de for hånds ut ta lel se som 
ble på kla get, men fast holdt av skatte-
kla ge nemn da,2 kom nemn da frem til 
at en ve der lags fri over fø ring av ak sjer 
fra den ene ek te fel len til den and re 
ek te fel lens ak sje sel skap, ville være å 
anse som skat te plik tig. Ek te fel le ne ble 
iden ti fi sert skat te mes sig. Over fø rin-
gen ble an sett som en rea li sa sjon på 
sam me måte som over fø ring til eget 
hel eid ak sje sel skap.

Sam bo e re 
Sam bo e re er ikke li ke stilt med ek te-
fel ler. Er det be talt ve der lag, er over-
dra gel sen en rea li sa sjon. Et sær lig 
unn tak gjel der over fø ring mel lom 
mel de plik ti ge sam bo e re og re gist rer te 
part ne re, her un der re gist rer te part ne-
res opp løs ning av fel les eie ved se pa ra-
sjon el ler skils mis se. Mel de plik tig er 
sam bo e re først når de mot tar pen sjon 
el ler over gangs stø nad fra fol ke tryg-
den, el ler av ta le fes tet pen sjon som det 
god skri ves pen sjons po eng for, og som 
er mel de plik tig til NAV.

Barn
Over fø ring av ak sjer til barn vil nor-
malt skje som en gave og ty pisk som 
ledd i et ge ne ra sjons skif te. Barna vil 
da over ta for eld re nes inn gangs ver di.

Når bar na be ta ler ve der lag for ak-
sje ne, er ak sje ne å an s es som rea li sert. 
Ved å gjen nom fø re sal get som et ga ve-
salg hvor pri sen bar na be ta ler set tes til 

2 NS 96/2018.

for eld re nes inn gangs ver di, vil for eld-
re ne sik re seg en viss lik vi di tet og 
sam ti dig unn gå ge vinst be skat ning. 
Barna vil også her tre inn i for eld re nes 
inn gangs ver di.

Sel ger for eld re ne ak sje ne til bar na 
med tap og kre ver fra drag for ta pet, 
må det vur de res om for eld re ne re elt 
sett har opp gitt ei er in ter es sen slik at 
det er en rea li sa sjon. Er det er rea li sa-
sjon, må det vi de re vur de res om den 
skat te mes sig virk nin gen skal ses på 
som en om gå el se hvor ho ved for må let 
var å spa re skatt.

Over fø res ak sjer til barn som er 16 år 
el ler yng re ved ut lø pet av inn tekts -
året, føl ger det av skat te lo ven at for-
mue og inn tekt skatt leg ges med en 
halv part på hver av for eld re ne. Skatt-
leg ging un der ett av for eld re og barn 
in ne bæ rer ikke at de an s es som ett 
skat te sub jekt.

Ver ge måls lo ven kre ver at for val tin gen 
av fi nan si el le mid ler som ak sjer skal 
for val tes av Fyl kes man nen. Gi ver kan 
imid ler tid be stem me, skrift lig og 
 da tert, se nest ved ga vens opp fyl lel se at 
Fyl kes man nen ikke skal for val te 
 ak sje ne.

Barn som er an satt i sel ska pet
Når an sat te kjø per el ler mot tar ak sjer 
til un der pris, be skat tes dif e ran sen 
mel lom ve der laget og mar keds pris 
som lønn. Be grun nel sen er at for de len 
er ut le det av ar beids for hol det. Når et 
barn el ler slekt ning av ak sje ei er mot-
tar ak sjer på like vil kår som øv ri ge 
an sat te, vil også han kun ne be skat tes 
på sam me måte.

Når ak sje ne der imot over fø res som 
ledd i et ge ne ra sjons skif te, vil ut-
gangs punk tet være at for de len ikke er 
ut le det av ar beids for hol det, men av 
gi vers gave hen sikt. Det blir ty de li ge re 
når det for eks em pel er to barn, hvor 
kun det ene er an satt i sel ska pet, men 
beg ge mot tar lik an del av ak sje ne. 
Det sam me kan hev des når én an satt 
får alle ak sje ne, mens den and re får 
til sva ren de ver di er i form av and re 
ei en de ler. Når den som er an satt i sel-
ska pet får alle ak sje ne, og øv ri ge søs-
ken får ve sent lig mind re ver di er, kan 
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det rei ses spørs mål om det er grunn-
lag for å lønnsbeskatte un der pri sen. 
Jeg er ikke kjent med at slike sa ker er 
tatt opp til vur de ring.

Over fø ring til bar nas ak sje sel skap
Det kan være fle re gode grun ner for at 
ak sje ne over fø res til bar nas ak sje sel-
skap. Når bar na har uli ke be hov for 
pen ge ne, kan en løsning med hvert 
sitt sel skap være hen sikts mes sig. Ak-
sje ne kom mer da inn i fri taks me to den 
og kan sel ges skat te fritt. Ak sje sel ska-
pet kan vi de re be nyt tes som «spa re-
gris» for and re in ves te rin ger.

Når bar na er av hen gig av å ta ut et 
lø pen de ut byt te fra sel ska pet de har 
fått ak sjer i, vil det å ha over ført ak-
sje ne til et eget sel skap frem stå som et 
unød ven dig mel lom ledd. Har for el d-
re ne i til legg høye inn gangs ver di er og 
det er høy inn be talt ka pi tal på ak-
sje ne, vil en over fø ring di rek te til bar-
na i ste det for til et sel skap eid av 
barn, være å fore trek ke.

Over fø res ak sje ne til bar nas ak sje sel-
skap som en gave, vil for eld re nes inn-
gangs ver di gå tapt i den for stand at 
ak sje sel ska pet kan sel ge ak sje ne i fri-
taks me to den og ikke selv kun ne nyt-
tig gjø re seg av inn gangs ver di en. En 
løs ning kan være at for eld re ne sel ger 
ak sje ne til bar nas ak sje sel skap til sin 
egen inn gangs ver di, noe som ikke ut-
lø ser skatt. Et gave ele ment ved et slikt 
salg, får ikke be tyd ning for for eld re nes 
ge vinst opp gjør. Ve der laget kan være en 
ford ring mot sel ska pet. Ned be ta lin gen 
av ford rin gen vil gi et be løp som for-
eld re ne fritt kan dis po ne re.

Hvis bar na først har fått el ler kjøpt 
ak sje ne fra for eld re ne og der et ter 
over fø rer ak sje ne til eget sel skap, skal 
over fø rin gen gevinstbeskattes på bar-
na ba sert på dif e ran sen mel lom den 
over tat te inn gangs ver di en og mar-
keds ver di en. Det gjel der selv om bar-
na over fø rer de mot tat te ak sje ne til 
eget sel skap ve der lags fritt.

Har for eld re ne ne ga tiv inn gangs ver di 
på sine ak sjer, vil en over fø ring til 
bar na in ne bæ re at bar na over tar den 
ne ga ti ve inn gangs ver di en. Vi de re vil 
et salg el ler ga ve salg av ak sje ne gi en 

skat te plik tig ge vinst for for eld re ne. 
Ved å gi ak sje ne i gave til bar nas sel-
skap, vil for eld re ne kun ne kvit te seg 
med den ne ga ti ve inn gangs ver di en. 
Det for ut set ter imid ler tid at ho ved-
mo ti vet med over fø rin gen ikke er å 
spa re skatt. Det for ut set ter blant an-
net at det er ver di er i sel ska pet som 
over sti ger skat te for de len som opp nås.3

Vær opp merk som på at når av hen der 
eier ak sjer i det mot ta ken de sel ska pet, 
vil en over fø ring til det te sel ska pet in-
ne bæ re en for holds mes sig be skat ning 
ba sert på ei er an de len. I en bin den de 
for hånds ut ta lel se4 var kon klu sjo nen at 
et ga ve salg til sel skap der far eide 4 % 
og bar na res te ren de 96 %, ville in ne-
bæ re skatt av en for holds mes sig ver di 
av dif e ran sen mel lom salgs ve der laget 
og ak sje nes vir ke lig ver di til sva ren de 
fars ei er an del på 4 %.

Av klar for kjøps ret ten
Ak sje lo ven har be stem mel ser om for-
kjøps rett. Det føl ger at for kjøps rett 
ut lø ses ved en hver form for ei er skif te. 
Det gjel der også gave over fø rin ger og 

3 Se nærmere BFU 8/2018.
4 Se BFU 48/2002.

ga ve salg. Hvis for kjøps ret ten ut ø ves, 
skal inn løs nings sum men fast set tes til 
ak sje nes vir ke li ge ver di.

For kjøps ret ten kan gjø res gjel den de 
over for en hver er ver ver, unn tatt en 
er ver ver som er den tid li ge re ei e rens 
per son li ge nær stå en de el ler slekt i rett 
opp sti gen de el ler ned sti gen de lin je. 
For kjøps rett kan der for ikke ut ø ves 
ved over fø ring til tid li ge re ei ers barn.

For kjøps rett et ter lo ven kan imid ler-
tid ut ø ves når ak sje ne over fø res til 
bar nas ak sje sel skap. Fra det te er det et 
unn tak: Er er ver ver et ak sje sel skap 
der mind re åri ge barn har be stem-
men de inn fly tel se, an s es det som den 
tid li ge re ei ers per son lig nær stå en de og 
for kjøps rett kan ikke ut ø ves. Ved vur-
de rin gen av om de mind re åri ge har 
be stem men de inn fly tel se, skal ei er an-
de le ne ikke leg ges sam men. Er er ver-
ver et ak sje sel skap eid av to mind re-
åri ge barn med 50 % hver, har in gen 
be stem men de inn fly tel se og for kjøps-
ret ten kan ut ø ves.

For kjøps ret ten kan vi de re være sær-
skilt re gu lert i ved tek te ne.

For kjøps rett ut lø ses ved en hver form 
for ei er skif te. Det gjel der også 
gave over fø rin ger og ga ve salg
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Ett av tre al ter na ti ver
Fore ta ket må i regn ska pet og even tu-
elt i års be ret nin gen, ta stil ling til om 
det på regnskapsavleggelsestidspunk-
tet er i si tua sjon a), b) el ler c):

a. Det er ikke usik ker het om fort satt 
drift

b. Det er usik ker het om fort satt drift
c. Det er sann syn lig at virk som he ten 

vil bli av vik let

Opp lys nings plik ten og regn skaps fø-
rin gen av hen ger av hvil ken ka te go ri 
man er i.

Hvil ket vur de rings tids punkt?
I vur de rin gen av for ut set nin gen om 
fort satt drift i års regn ska pet for 2019 
skal det tas hen syn til all til gjen ge lig 
in for ma sjon, og det må tas i be trakt-
ning for hold opp stått både før og et ter 
ba lan se da gen 31. de sem ber 2019. Det 
er sta tus for fort satt drift på dato for 
sty re be hand lin gen av års regn ska pet 
– regnskapsavleggelsestidspunktet – 
som skal vur de res.

Fra a) til b) – når an s es det å være 
usik ker het om fort satt drift?
Plik ten til å re de gjø re for usik ker het 
knyt tet til fort satt drift-for ut set nin-
gen, ut lø ses først når det fore lig ger 
kon kre te for hold som kan set te fore-
ta kets vi de re drift i fare. In di ka sjo-
ne ne må være av al vor lig ka rak ter som 
et ter le del sens vur de ring kan bli van-
ske lig å hånd te re ved re fi nan sie ring, 

Vur de ring av fort satt 
drift i sel ska pet
De fles te nors ke fore tak er i stør re el ler mind re grad på vir ket av føl ge ne 
av koronakrisen og ol je pris fall, og for noen fore tak kan det te ha 
be tyd ning for ev nen til fort satt drift. Hvor vidt fore ta ket har evne til 
fort satt drift, er et sen tralt vur de rings tema når regn ska pet skal 
av leg ges.

Rådgiver regnskap 
Signe Haakanes,  
Revisorforeningen

kost nads re duk sjon el ler and re til tak. 
Støt te som fore ta ket får et ter uli ke 
stat li ge kom pen sa sjons ord nin ger, må 
tas med i vur de rin gen. Vur de rings -
hori son ten vil nor malt være frem til 
nes te ba lan se dag 31. de sem ber 2020.

Vur de rin gen er spe si elt kre ven de i den 
nå væ ren de si tua sjo nen, ikke minst for 
de som er blitt på lagt å stan se virk-
som he ten og ikke vet når de kan 
star te opp igjen. Sty ret og dag lig le der 
må i sine vur de rin ger bru ke sitt beste 
skjønn ba sert på til gjen ge lig in for ma-
sjon når regn ska pet av leg ges.

Hvis det leg ges et «worst case»-sce na-
rio til grunn for vi de re ut vik ling, vil 
det kun ne fore lig ge usik ker het knyt-
tet til de øko no mis ke kon se kven se ne 
av den nå væ ren de si tua sjo nen i svært 
man ge fore tak. Det be tyr imid ler tid 
ikke at alle regn ska per som av leg ges, 
skal gi ut trykk for at det er usik ker het 
om fort satt drift, el ler ba se res på av-
vik ling.

I regn skaps lo ven er det krav om at det 
i års be ret nin gen skal opp ly ses sær skilt 
om sty rets hand le plikt et ter ak sje lov-
giv nin gen er inn trådt. Det frem går i 
regn skaps stan dar den NRS 16 Års be
ret ning, punkt 2.8 at kra vet i regn-
skaps lo ven § 3–3a til om ta le av for ut-
set nin gen om fort satt drift skal ses i 
sam men heng med ak sje lov giv nin gens 
krav til for svar lig egen ka pi tal. Der-
som hand le plik ten et ter ak sje lo ven er 

inn trådt uten at det be slut tes å opp-
lø se fore ta ket el ler uten at til strek ke-
li ge til tak blir iverk satt in nen regn-
skaps av leg gel sen, må det nor malt 
an se es å være usik ker het om fort satt 
drift, regn skaps mes sig.

Fra b) til c) – når skal for ut set nin gen 
om fort satt drift fra vi kes?
For ut set nin gen om fort satt drift skal 
leg ges til grunn for regn ska pet så len-
ge det ikke er sann syn lig at virk som-
he ten vil bli av vik let.5 Det in ne bæ rer 
at for ut set nin gen om fort satt drift 
skal leg ges til grunn, med mind re 
ledel sen har til hen sikt å av vik le virk-
som he ten el ler at le del sen ikke har 
noe rea lis tisk al ter na tiv til av vik ling.

Om ta le av fort satt drift i  
års be ret nin gen og års regn ska pet til 
fore tak som ikke er små
Fore tak som ikke er små har krav til å 
av leg ge års be ret ning. I års be ret nin gen 
skal det gis opp lys nin ger om for ut set-
nin gen om fort satt drift.6

Si tua sjon a) – det er ikke usik ker het 
om fort satt drift
• Det skal be kref tes at for ut set nin gen 

om fort satt drift er til ste de.

5 Jf. regnskapsloven § 4-5.
6 Jf. regnskapsloven § 3-3a.
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Er virk som he ten i en si tua sjon der det er usik ker het om fort satt drift el ler ikke – og er det sann syn lig 
at virk som he ten vil bli av vik let?

Si tua sjon b) – det er usik ker het om 
fort satt drift og hand le plik ten et ter  
ak sje lo ven er inn trådt
• Det skal frem kom me at det er usik-

ker het om fort satt drift, og re de gjø-
res for usik ker he ten. Det føl ger av 
NRS 16 Års be ret ning punkt 2.8 at 
re de gjø rel sen skal om hand le de for-
ut set nin ge ne fort satt drift byg ger 
på, og kri tis ke fak to rer og even tu-
el le kon se kven ser av uguns ti ge for-
hold som kan inn tref e. Om fan get 
av re de gjø rel sen skal av spei le den 
usik ker he ten som fore lig ger. Ved 
stor usik ker het og tvil om be ret ti-
gel sen av for ut set nin gen om fort satt 
drift, skal det opp ly ses om stør re 
pos ter i års regn ska pet som vil på vir-
kes der som for ut set nin gen om fort-
satt drift ikke leg ges til grunn for 
vur de rin ge ne. Virk nin ge ne skal om 
mu lig kvan ti fi se res.

• I til knyt ning til hand le plik ten et ter 
ak sje lo ve ne § 3–5, skal det opp ly ses 
om det er be slut tet el ler satt i verk 
til tak for å sik re fore ta kets vi de re 
drift.

Ge ne rell for ret nings mes sig usik ker het 
om hand les i års be ret nin gens av snitt 
om fore ta kets frem tids ut sik ter.7 
Finan si ell ri si ko og re de gjø rel se for 
fore ta kets eks po ne ring mot mar keds-
risi ko, kre ditt ri si ko og lik  vi di tets-
risi ko skal om ta les i års be ret nin gens 
av snitt om fi nan si ell ri si ko.8

Der som det er tvil om fore ta ket kan 
fort set te virk som he ten, vil en om ta le 
av usik ker he ten om fort satt drift være 
vik tig for å be døm me virk som he tens 
stil ling og re sul tat. Opp lys nin ger som 
er nød ven di ge for å be døm me fore ta-
kets stil ling og re sul tat og som ikke 
frem går av års regn ska pet for øv rig, 
skal gis i note.9 Års regn ska pet og års-
be ret nin gen er to se pa ra te do ku men-
ter, og vi me ner der for at det også skal 
opp ly ses om usik ker he ten i no te ne til 
års regn ska pet ved usik ker het om fort-
satt drift.

7 Se NRS 16 punkt 2.6.
8 Se NRS 16 punkt 2.7.
9 Jf. regnskapsloven § 7-1.

Si tua sjon c) – av vik ling er be slut tet, 
el ler det er ikke noe rea lis tisk  
al ter na tiv til av vik ling
• Det skal i års be ret nin gen re de gjø res 

for hvor dan vir ke lig ver di ved av-
vik ling er be reg net hvis ikke det te 
frem går av års regn ska pet.

Regn ska pet av leg ges i slike til fel ler 
ikke un der for ut set ning om fort satt 
drift. I ste det vur de res ei en de ler og 
gjeld i regn ska pet til vir ke lig ver di ved 
av vik ling (sub stans ver di er).10

10 Kontinuitetsgjennomskjæring kan likevel 
være aktuelt når et heleid datterselskap er 
besluttet avviklet og morselskap overtar 
virksomheten i det heleide datterselskapet.

Når av vik ling er be slut tet, skal or de ne 
«un der av vik ling» til føy es fore ta kets 
navn.11

Om ta le av fort satt drift i års regn ska pet 
til fore tak som er små
Små fore tak har ikke krav om års be-
ret ning.

Si tua sjon a) – det er ikke usik ker het 
om fort satt drift
Små fore tak har ikke plikt til å gi en 
be kref tel se på at for ut set nin gen om 
fort satt drift er lagt til grunn. Om 
den ba lan se før te egen ka pi ta len er lav 
el ler ne ga tiv, men det re elt sett ikke er 
usik ker het om fort satt drift, er det 

11 Jf. aksjeloven § 16-5 (1).
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in gen plikt til å gi note opp lys nin ger 
for små fore tak et ter § 7–46.

I NRS 8 God regn skaps skikk for små 
fore tak punkt 8.13 frem går det at:

«Det føl ger av regn skaps lo ven § 7–1 
an net ledd at opp lys nin ger som er 
nød ven di ge for å be døm me fore ta kets 
stil ling og re sul tat og som ikke frem-
går av års regn ska pet for øv rig, skal gis 
i note. Det kan være be hov for til-
leggs opp lys nin ger også i til fel ler hvor 
le del sens vur de ring er at det ikke er 
usik ker het om fort satt drift. Det te 
kan være til fel let der som det er in di-
ka sjo ner på at det fore lig ger usik ker-
het om fort satt drift, for eks em pel 
ne ga tiv el ler svak regn skaps ført egen-
ka pi tal, sam ti dig som det fore lig ger 
and re for hold som in ne bæ rer at det 
ikke vur de res å være usik ker het. Slike 
and re for hold kan for eks em pel være 
ga ran ti er fra eier om til før sel av nød-
ven dig ka pi tal og lik vi di tet.»

Si tua sjon b) – det er usik ker het om 
fort satt drift og hand le plik ten et ter  
ak sje lo ven er inn trådt
Der som det er usik ker het om fort satt 
drift, men for ut set nin gen om fort satt 
drift leg ges til grunn, skal det opp ly-
ses om usik ker he ten i note.12 Små 
fore tak har som nevnt ikke plikt til å 
ut ar bei de års be ret ning, men hvis det 
ut ar bei des en sty rets rap port el ler lig-
nen de i til legg til års regn ska pet, er det 
nær lig gen de å re de gjø re for usik ker he-
ten også i den ne. En kel te små fore tak 
har krav til års be ret ning i sær lov giv-
ning.

Små fore tak har in gen kon kret plikt 
til å gi opp lys nin ger om til tak som er 
be slut tet el ler satt i verk for å sik re 
fore ta kets vi de re drift, men vi an tar at 
fore ta ket selv nor malt vil se seg tjent 
med å in for me re om til ta ke ne for å få 
frem at det ar bei des med å re du se re 
usik ker he ten og sik re fort satt drift.

12 Jf. regnskapsloven § 7-46.

Si tua sjon c) – av vik ling er be slut tet, 
el ler det er ikke noe rea lis tisk  
al ter na tiv til av vik ling
Der som av vik ling er be slut tet, el ler 
det ikke er noe rea lis tisk al ter na tiv til 
av vik ling, vil ei en de ler og gjeld i 
regn ska pet måt te vur de res til vir ke lig 
ver di ved av vik ling (sub stans ver di er).

Det frem går av NRS 8 God regn-
skaps skikk for små fore tak punkt 
8.13, at når ei en de ler og gjeld vur de-
res til vir ke lig ver di ved av vik ling, 
skal det opp ly ses om det te i note.13 
Le del sen bør vur de re om det er nød-
ven dig å gi note opp lys ning hvor det 
re de gjø res for hvor dan vir ke lig ver di 
ved av vik ling er be reg net.14

Når av vik ling er be slut tet, skal or de ne 
«un der av vik ling» til føy es fore ta kets 
navn.15

13 Jf. regnskapsloven § 7-35.
14 Jf. regnskapsloven § 7-1 annet ledd.
15 Jf. aksjeloven § 16-5 (1).

Ferieplanlegging  
a la korona  

Ferielovens formål og ufra
vikelighet
Ferielovens primære formål er å sikre 
ferietid og feriepenger. Ferieloven 
oppstiller derfor en rekke rettigheter 
og plikter, og det klare utgangspunk-
tet er at disse ikke kan fravikes til 
skade for arbeidstakeren. Disse ut-
gangspunktene gjelder også i dagens 
situasjon, selv om premissene for fe-
rieavviklingen kanskje er andre enn 
forventet med strenge reiseråd og re-
striksjoner på utenlandsreiser. 

Ferieuttak – rett og plikt 
Det er arbeidsgivers plikt å påse at 
arbeidstaker tar ut sin ferie på 
25 dager hvert år – hovedferie på 
18 virkedager (seks virkedager utgjør 
vanligvis én uke) og restferie på sju 
virkedager.  På samme måte har ar-
beidstaker ikke bare en rett, men også 
plikt, til å avvikle den årlige ferien. 
Ett praktisk unntak gjelder den som 
begynner i ny jobb etter 30. septem-
ber, som kun vil ha krav på seks vir-
kedager ferie. Det forutsettes imidler-

tid at vedkommende kan påvise at det 
ikke allerede er avviklet full ferie hos 
tidligere arbeidsgiver, og den nye ar-
beidsgiveren kan kreve fremlagt do-
kumentasjon for dette. Et annet unn-
tak gjelder for den som ikke har 
oppnådd full opptjening av feriepen-
ger i foregående år, for eksempel nyut-
dannede. Arbeidstakeren kan i slike 
tilfeller selvsagt avvikle ferie som alle 
andre, dvs. 25 virkedager, men ar-
beidstakeren har samtidig rett til å 
motsette seg avvikling av ferie i den 

Korona og permitteringer har gjort 2020 til et atypisk år, og noen lurer 
på om det også gjelder ferien. Kan for eksempel ansatte kreve at ferien 
utsettes til høsten når det igjen åpnes opp for turer til Toscana eller 
Thailand? 

Advokat Håkon 
Andreassen,  
partner i Advokatfirmaet 
Storeng, Beck & Due Lund 
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utstrekningen feriepengene ikke dek-
ker lønnsbortfallet under feriefravæ-
ret. Retten til å motsette seg avvikling 
av ferie gjelder imidlertid ikke hvis 
bedriften innstiller driften helt eller 
delvis i forbindelse med ferieavvik-
ling. I slike tilfeller kan alle arbeidsta-
kere som berøres av stansen, pålegges 
å avvikle ferie. Dette er praktisk vik-
tig i dagens situasjon.

Fremgangsmåte
Arbeidsgiver fastlegger ellers tiden for 
ferieavviklingen, med den modifika-
sjonen at hovedferie  gis i hovedferie-
perioden 1. juni – 30. september, og 
at restferien  gis samlet innenfor ferie-
året. Selve ferieavviklingen og -fast-
leggingen krever like fullt drøftelser 
med den enkelte. Der det ellers vil 
vært naturlig å forvente at mønsteret 
for ferieavvikling er det samme som 
tidligere år og at det foreligger en viss 
felles forventning og interessefelles-
skap mellom arbeidstaker og arbeids-
giver, vil dette ikke nødvendigvis 
gjøre seg gjeldende i samme grad i 
2020. Dette stiller derfor større krav 
til arbeidsgivers planlegging og pro-
sess enn hva partene i fellesskap har 
praktisert ved tidligere år. 

Selv om det ikke gjelder noen absolutt 
frist for gjennomføringen av drøftel-
sene, må de gjennomføres «i god tid 
før ferien». Hva dette er, må vurderes i 
den enkelte situasjon. Det er dog et 
faktum at arbeidstakere som et ut-
gangspunkt har krav på underretning 
om tiden for ferie senest to måneder før 

ferien starter, og at dette bare kan fravi
kes hvis særlige grunner er til hinder for 
slik orientering. Om koronapandemien 
og tilhørende usikkerhet utgjør slik 
særlig grunn, må vurderes i hvert en-
kelt tilfelle, med utgangspunkt i hvor-
dan viruset rammer og forhindrer 
tidligere drøftelser. 

Hvis viruset faktisk forhindrer drøf-
telser, orientering m.m. i henhold til 
lovens frister, vil sågar drøftelser noen 
uker før ferieavvikling måtte godtas. 
Dette er for ordens skyld en annen 
vurdering enn om og hvordan korona 
kan sies å påvirke selve begrunnelsen 
for arbeidsgivers ønske/valg om å på-
legge ferieavvikling på et gitt tids-
punkt. 

Kravet til innholdet i drøftelsene er 
som tidligere, men hvis feriepåleg-
get/-avviklingen (samt utsatte drøftel-
ser) har sin bakgrunn i korona, vil 
dette få en sentral plassering i drøftel-
sene.   

Endringsadgang
Hvis det allerede er informert om 
ferie, er arbeidsgivers ensidige end-
ringsadgang snever. Dette kan bare 
skje såfremt endringsbehovet er foran-
lediget av uforutsette omstendigheter, 
dvs. omstendigheter som arbeidsgiver 
ikke med rimelighet kunne regnet 
med da ferien ble fastsatt. Utbruddet 
av koronaviruset vil klart være en slik 
uforutsett omstendighet, noe som 
også er lagt til grunn av blant annet 
Arbeids- og sosialdepartementet. 

Samtidig er det et vilkår for slik ensi-
dig pålagt endring at de uforutsette 
hendelsene vil skape vesentlige drifts-
problemer og det ikke kan skafes 
stedfortreder. Dette vil nok gi enkelte 
virksomheter begrunnet endringsad-
gang, så som hvis de ikke kan få tak i 
vikarer som blir sittende fast i karan-
tene. Det er viktig å huske at ferie da 
må avvikles senere – det er ikke ad-
gang til å inngå avtale om betaling for 
å kompensere for manglende ferieav-
vikling. 

Derimot vil et oftere foreliggende 
scenario som bortfall av arbeid og 
sysselsettingsmuligheter – ikke gi ar-
beidsgiver slik endringsadgang i hen-
hold til loven. Dette må løses på 
annen måte, så som permittering. 
Ovennevnte er selvsagt heller ikke til 
hinder for at arbeidsgiver og arbeids-
taker oppnår enighet om en slik løs-
ning som ikke arbeidsgiver alene kan 
pålegge.   

Under permittering
Under selve permitteringen gjelder 
ingen særskilte regler om ferieavvik-
ling. Det betyr at ferieavvikling m.m. 
følger ferielovens ordinære regler. Ar-
beidstaker vil dermed kunne ha rett 
til å avvikle ferie under permitterin-
gen, for eksempel dersom permitte-
ringen omfatter en periode hvor par-
tene allerede har avtalt ferieavvikling, 
eller dersom den strekker seg utover 
hele hovedferieperioden. På samme 
måte vil arbeidsgiver kunne ha både 
rett og plikt til å sørge for at arbeids-
takere avvikler ferie under permitte-
ringen og eventuelt pålegge dette.

Feriepenger 
Utbetaling av feriepenger (og lønns-
trekk) skjer i mange virksomheter 
ikke samtidig med at ferien avvikles. 
Dette er i strid med lovens ordning og 
hovedregel, men vil i mange tilfeller 
ikke få økonomiske eller praktiske 
følger. Hvis denne praksisen opprett-
holdes under permittering, bør ar-
beidsgiver kommunisere tydelig hvor-
vidt feriepengene nå utbetales som 
følge av faktisk og pålagt ferieavvik-
ling, eller om de utbetales nå på tross 
av manglende samtidig ferieavvikling.  

Arbeidstaker har både en rett og en plikt til å avvikle den årlige ferien.
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Det kan være utfordrende å ta i bruk 
nye møteformer, men det er både 
lære rikt og nyttig. Noen selskaper 
opplever også økt deltakelse når gene-
ralforsamlingen avholdes digitalt, selv 
om de kanskje i utgangspunktet har 
valgt digital generalforsamling som 
en nødløsning på grunn av korona-
situasjonen. 

Aksjeloven åpner allerede for alterna-
tiver til fysiske møter og  i en forskrift 
til koronaloven («unntaksforskriften») 
og etterfølgende midlertidig lov om 
unntak fra krav til fysisk møte («unn-
taksloven»), er dette utvidet.1 

Styremøter
Aksjeloven tillater at styret behandler 
saker på annen måte enn i fysisk 
møte, for eksempel på telefon, vi-
deomøte eller ved sirkulasjon av do-
kumenter på e-post. Forutsetningen 
er at behandlingen skjer på en betryg-
gende måte. Behandlingsmåten må 
sikre forsvarlig saksbehandling i sty-
ret. Det betyr blant annet at møtefor-
men må legges opp slik at det ikke 
skal kunne reises tvil i ettertid om 
hvem som deltok i møtet eller utfallet 
av avstemninger. 

Behandlingsmåten må vurderes kon-
kret av styreleder. I vurderingen må 

1 Unntaksloven er i skrivende stund ikke 
vedtatt, men Næringskomiteens innstilling 
238 L (2019–2020) er enstemmig, og loven 
forventes å være trådt i kraft innen 
unntaksforskriften opphører 27. mai 2020.

Digitale styremøter og 
generalforsamlinger

det blant annet ses hen til eventuelle 
behov styremedlemmene vil ha for å 
diskutere seg imellom, både om be-
slutningsgrunnlaget og vedtakets inn-
hold. Styrets leder skal sørge for at 
styremedlemmene så vidt mulig kan 
delta i en samlet behandling av saker 
som behandles uten møte. 

Etter aksjeloven kan styremedlem-
mene og daglig leder kreve behand-
ling i møte, men unntaksforskrif-
ten/-loven opphever dette og går også 
foran eventuelle krav til fysisk møte-
behandling fastsatt i vedtekter, styre-
instruks, retningslinjer og lignende.

Videre er det presisert i unntaksfor-
skriften/-loven at hvis styrets saksbe-
handling skjer i fysisk møte, kan et-
hvert styremedlem kreve å få delta i 
møtet ved bruk av elektroniske hjelpe-
midler eller på annen betryggende 
måte uten å være fysisk til stede. Det 
samme gjelder daglig leder, revisor og 
andre for saker der disse har rett eller 
plikt til å delta. Styreleder bestemmer 
i så fall den alternative behandlings-
formen. 

Møte med revisor
Styret i foretak som ikke er små, skal 
ha et årlig møte med revisor uten at 
daglig leder er til stede. Det er presi-
sert i unntaksforskriften/-loven at 
også dette møtet er omfattet av unn-
taksreglene, og for eksempel kan gjen-
nomføres som videomøte. 

Generalforsamling
Aksjeloven tillater at generalforsam-
lingen holdes uten fysisk møte. Det er 
en forutsetning at ingen av ak-
sjonærene motsetter seg en slik be-
handling. Videre følger det av aksje-
loven at aksjeeierne har rett til å delta 
på generalforsamling ved hjelp av 
elektroniske hjelpemidler, med 
 mindre styret finner at det foreligger 
saklig grunn for å nekte. Deltakelse 
ved hjelp av elektroniske hjelpemidler 
kan bare skje når deltakelsen og stem-
megivningen kan kontrolleres på en 
betryggende måte. 

Unntaksforskriften/-loven opphever 
aksjeeiernes adgang til å kreve fysisk 
møte, men styret skal fortsatt sørge 
for at avholdelsen av generalforsam-
lingen er forsvarlig, at alle aksjeeiere 
kan delta og stemme, og at deltakelse 
og stemmegivning kan kontrolleres på 
betryggende måte. 

Forsvarlighetskravet innebærer at ge-
neralforsamling må avholdes slik at 
aksjeeierne kan ivareta sine interesser. 
Det innebærer ikke bare at aksjeeierne 
skal kunne delta og stemme, men 
også at disse kan utøve andre aksje-
eierrettigheter. Det gjelder blant 
annet aksjeeierens rett til å kreve opp-
lysninger om selskapets forhold fra 
styremedlemmer og daglig leder.

Styret må vurdere om bruk av digitale 
møteapplikasjoner, video- eller tele-
fonmøte eller andre løsninger er for-
svarlig for den enkelte generalforsam-

Reiserestriksjoner og avstandsregler kan gjøre det vanskelig å avholde 
styremøter og generalforsamlinger som fysiske møter i år, og digital 
deltakelse og gjennomføring er blitt mer aktuelt. Rådgiver regnskap 

Signe Haakanes,  
Revisorforeningen
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ling og sak. Relevante momenter ved 
vurderingen kan blant annet være 
sakenes karakter, eiersammensetning, 
antall aksjeeiere, mulige tilgjengelige 
teknologiske løsninger og anskaf el-
ses kostnadene ved disse. Aksjeeiernes 
syn på behandlingsmåten kan også 
være relevant.

Bruk av forhåndsstemmer og 
fullmakter
Styret kan fastsette nærmere krav til 
gjennomføringen av deltakelse og 
stemmegivning, herunder bruk av 
forhåndsstemme, ut over det som føl-
ger av vedtaksbestemmelser. Aksje-
loven åpner også for å delta på gene-
ralforsamlingen ved fullmektig. I 
innkallingen til generalforsamlingen 
skal det opplyses om fremgangsmåten 
for å delta og stemme. Styret skal også 
sørge for at revisor, daglig leder og 

andre som har rett eller plikt til å 
delta, kan delta.

Utsatt frist for generalforsamling 
og årsregnskap
Etter aksjeloven skal den ordinære 
generalforsamlingen holdes innen 
seks måneder etter regnskapsårets 
slutt, og regnskapsloven har samme 
frist for fastsettelse av årsregnskapet. 
Fristene er foreslått utvidet med to 
måneder i 2020 i en egen midlertidig 
lov. Fristen i regnskapsloven for å 
unngå gebyr ved forsinket innsending 
til Regnskapsregisteret utsettes etter 
forslaget til 30. september. 

Noen selskaper har kortere frist i ved-
tektene, men unntaksforskriften/ 
-loven gir anledning til å se bort fra 
slike vedtektsfestede frister.

Digital generalforsamling kan gi økt deltakelse. 

Møteprotokoller fra 
styremøter og general
forsamlinger
Aksjeloven åpner for at møteprotokol-
ler kan signeres ved fysisk underskrift 
eller elektronisk signatur.

Andre selskapsformer
Unntaksforskriften/-loven gjør også 
unntak fra krav om fysisk møte i sam-
virkeforetak, ansvarlige selskaper, 
kommandittselskaper, stiftelser, stats-
foretak og finansforetak som ikke er 
organisert som aksjeselskap eller all-
mennaksjeselskap. Det er gjort unn-
tak for sameier, borettslag og bolig-
byggelag i en egen midlertidig 
forskrift. 
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Koronautbruddet på vir ker kon trak ter 
in nen for de al ler fles te næ rin ger, på 
uli ke må ter. Der som din virk som het 
er in vol vert i pro sjek ter som er be rørt 
av ut brud det av ko ro na vi rus, er det 
vik tig å fore ta en gjen nom gang av alle 
kon trak ter for å sik re at kon trakts-
mes si ge ret tig he ter og vir ke mid ler blir 

rik tig og rettidig på be ropt, og at du 
har over sikt over dine kon trakts mes-
si ge for plik tel ser og eks po ne ring. Vur-
de rin gen bør om fat te alle re le van te 
kon trak ter, både kon trak ter med kun-
der og un der le ve ran dø rer. Det te er 
vik tig for å for hind re at din virk som-
het må bære kon se kven ser av pan de-

mi en som i ut gangs punk tet et ter kon-
trak ten skul le lig ge hos dine 
kon trakts mot par ter.

Ut brud det av ko ro na vi ru set SARS 
CoV-2 får, i til legg til de om fat ten de 
men nes ke li ge be last nin ge ne, sta dig 
mer inn gri pen de kon se kven ser for 

  Kon trak ter og  
ko ro na vi rus ut brud det

For å sik re at kon trakts mes si ge ret tig he ter og 
vir ke mid ler blir rik tig og rettidig på be ropt, bør du 
gjen nom gå alle kon trak ter.

Ad vo ka te ne Ma ria The re se Mik kel sen, Gro Løge 
og Ei rik Høiby – alle Ad vo kat fir ma et Sel mer

Er din virk som het in vol vert i pro sjek ter som er be rørt av ut brud det av 
ko ro na vi rus? Da bør du gjen nom gå alle kon trak ter for å sik re at 
kon trakts mes si ge ret tig he ter og vir ke mid ler blir rik tig og rettidig 
på be ropt. I den ne ar tik ke len ser vi sær lig på to av ta le re gu le rin ger som 
vil være ak tu el le i for hold til en even tu ell end ring av par te nes 
for plik tel ser som føl ge av koronautbruddet; force majeure-re gu le rin ger 
og chan ge of law-re gu le rin ger.
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næ rings virk som het i hele ver den, også 
i Norge. Ut vik lin gen frem til i dag 
til si er dess ver re ikke at dis se vil avta i 
nær mes te frem tid. For sin ket le ve ring 
av va rer og tje nes ter samt uli ke for mer 
for myn dig hets in vol ve ring, vil i ti den 
frem over på vir ke virk som he ter på en 
rek ke uli ke må ter. I til legg vil lik vi di-
tets pro ble mer kun ne lede til at man ge 
kom mer i be ta lings mis lig hold både i 
for hold til le ve ran dø rer og and re av 
sel ska pets kre di to rer.

Kon trakts re vi sjo ner
Uven te de og eks tra or di næ re hen del ser 
som gri per inn i par te nes mu lig he ter 
til å opp fyl le sine kon trakts for plik tel-
ser, kan gi grunn lag for re vi sjon el ler 
end ring av av ta len på uli ke grunn lag. 
Den kla re ho ved re ge len er imid ler tid 
at av ta ler mel lom pro fe sjo nel le par ter 
er un der gitt par te nes av ta le fri het. I 
næ rings for hold fast leg ges føl ge lig par-
te nes ret tig he ter og plik ter i ut gangs-
punk tet ba sert på av ta len. Nors ke 
dom sto ler har tra di sjo nelt vært svært 
til ba ke hold ne med å sen su re re pro fe-
sjo nel le par ters av ta ler som føl ge av 
et ter føl gen de for hold. Koronautbrud-
det har imid ler tid med ført en så inn-
gri pen de kri se si tua sjon at vi ikke ute-
luk ker at vur de rin ge ne den ne gang 
kan bli noe an ner le des. I sær li ge til fel-
ler vil det være grunn til å vur de re om 
de al min ne li ge av ta le retts li ge re vi-
sjons reg le ne, slik som av ta le lo ven 
§ 36 og læ ren om bris ten de for ut set-
nin ger kom mer til an ven del se. Det er 
ikke rom for å gå i yt ter li ge re de talj på 
dis se reg le ne i den ne sam men heng.

Force majeure
De al ler fles te force majeure-be stem-
mel se ne for ut set ter at vis se grunn vil-
kår er opp fylt. Her un der må det nor-
malt fore lig ge en;

1. hen del se uten for en parts kon troll,
2. som en ikke bur de ha for ut sett da 

kon trak ten ble inn gått, og
3. som par ten ikke med ri me lig het 

kan for ven tes å skul le over vin ne 
el ler av ver ge føl ge ne av.

Det er vik tig å mer ke seg at der som 
vil kå re ne for force majeure er opp fylt, 
vil det te nor malt kun in ne bæ re at 
man ikke an s es for å ha mis lig holdt 

de kon trakts for plik tel se ne som ikke 
kan opp fyl les på grunn av force 
majeure-hind rin gen, ty pisk for sin kel-
ses an svar (er stat ning, dag mulkt). 
Det te fri ta ket vil bare gjel de så len ge 
force majeure-si tua sjo nen ved va rer. 
Force majeure-be stem mel ser gir alt så 
nor malt ikke rett til dek ning av de 
mer kost na de ne som på dras som føl ge 
av hind rin gen.

Chan ge of Law
Et an net grunn lag som kan være svært 
ak tu elt å på be ro pe seg i man ge kon-
trakts for hold, er be stem mel ser som 
regulerer kon se kven se ne av end rin ger 
av lo ver og reg ler, ut ste del se av nye 
myn dig hets ved tak el ler på legg, et ter 
kon trakts inn gå el sen. Dis se be stem mel-
se ne byg ger på prin sip pet om at le ve-
ran dø ren på tar seg an sva ret for at le ve-
ran sen til freds stil ler de lov reg ler og 
på legg mv. som gjel der på av ta le tids-
punk tet. End rin ger som skjer et ter 
det te tids punk tet og som le ve ran dø ren 
ikke bur de for ut sett, er kun dens ri si ko.

Der som kon trak ten in ne hol der så-
kal te chan ge of law-be stem mel ser, vil 
det nor malt være for del ak tig å på be-
ro pe seg dis se der som man er le ve ran-
dør, da chan ge of law-be stem mel ser 
nor malt gir le ve ran dø ren rett til kost-
nads dek ning i til legg til frist ut set tel se 
(som er virk nin gen av force majeure).

Ut for min gen av så kal te chan ge of 
law-klau su ler va ri e rer til dels mye, og 
det er der for av gjø ren de å lese kon-
trak ten nøye. End rin ger i lov og for-
skrift om fat tes nor malt all tid, mens 
hvil ke of ent li ge på legg, ved tak, in-
struk ser el ler ret nings lin jer som om-
fat tes, kan va ri e re fra kon trakt til 
kon trakt.

Prak tis ke råd
I for bin del se med ut brud det av ko ro-
na vi ru set an be fa ler vi å:

• Gjen nom gå alle kon trak te ne i av ta-
le kje den for å finne ut om vi rus ut-
brud det kan være en re le vant force 
majeure-hen del se. Vis se kon trak ter 
in klu de rer epi de mi er som en re le-
vant hen del se, men en slik for mu le-
ring er ikke nød ven dig vis et krav, 
da ut brud det uan sett vil kun ne falle 

in nen for den ge ne rel le de fi ni sjo nen 
av force majeure.

• Vur de re om ut brud det kun kan 
på be ro pes un der force majeure-
klau su ler el ler om si tua sjo nen også 
fal ler inn un der be stem mel ser om 
lov end ring, så kal te chan ge of law-
klau su ler.

• Iden ti fi se re de for mal kra ve ne som 
gjel der for vars ling av hen del sen 
(koronautbruddet), både knyt tet til 
hen del sen som så dan og vi de re opp-
føl ging av det ini ti el le var se let og 
krav på jus te rin ger av kon trak ten 
(ty pisk ved end rings ord re). Fris te ne 
kan være kor te og oversittelse kan 
med fø re at el lers gyl di ge krav bort-
fal ler.

• På be ro pe både chan ge of law-be-
stem mel sen (prin si palt) og force ma-
jeure (sub si di ært) i de til fel le ne hvor 
det fore lig ger myn dig hets in vol ve ring 
i form av nye reg ler el ler på legg/ved-
tak som på vir ker ar bei det.

• Sik re be vis/do ku men ta sjon for de 
vur de rin ge ne som gjø res i for hold 
til plik ten til å søke å over vin ne 
el ler av ver ge kon se kven se ne av 
hind rin gen.

• Sør ge for spe si fikk re gu le ring av 
yt ter li ge re kon se kven ser av korona-
utbruddet ved inn gå el se av nye 
kon trak ter. Even tu el le hind rin ger 
for år sa ket av koronautbruddet vil 
nep pe ut gjø re force majeure un der 
kon trak ter som er inn gått et ter at 
ut brud det og dets kon se kven ser og 
om fang ble kjent.

Opp sum me rings vis an be fa ler vi at du 
vur de rer din kon trakts mes si ge eks po-
ne ring og iverk set ter alle nød ven di ge 
til tak for å sik re at dine kon trakts ret-
tig he ter blir rik tig og rettidig på be ropt 
hvis du er in vol vert i pro sjek ter el ler 
kon trak ter med par ter som kan bli 
be rørt av ut brud det av ko ro na vi ru set.
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UTGIFTSGODTGJØRELSER 2020 (I KR)

Godtgjørelse til kost og overnatting innenlands
Kostgodtgjørelse etter statens satser
Fra 6 til 12 timer  kr 315
Over 12 timer  kr 585
Reiser med overnatting  kr 801
Måltidstrekk: Frokost 20 %, lunsj 30 %, middag 50 % av  
satsen for reise med overnatting
Ulegitimert godtgjørelse til losji (nattillegg)  kr 435

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

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri 
 kostgodtgjørelse innenlands og utenlands
Godtgjørelse utover forskuddssatsene er trekkpliktig og skattepliktig.
Reiser uten overnatting
6 til 12 timer:  kr 200
Over 12 timer:  kr 400
Måltidstrekk: frokost 20 %, lunsj 30 %, middag 50 %.
Reiser med overnatting
Bor på hybel/brakke med kokemuligheter  
(kun tjenestereise – ikke pendlere):  kr  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 drivstofprisen  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 diferansen 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  2,60 %
Juli og august  2,20 %
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
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Skal du kjøpe eller selge en bedrift, trenger hjelp med regnskap 
og skatt/avgift eller planlegger
generasjonsskifte? Vi har kompetansen. 

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

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

controller og lignende)

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

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

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

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



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

Grant Thornton Økonomiservice
Kirkegata 15
0153 Oslo

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

Grant Thornton Revisjon
Kirkegata 15
0153 Oslo

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

Grant Thornton Consulting
Kirkegata 15
0153 Oslo

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

Grant Thornton Law Advokatfirma
Kirkegata 15
0153 Oslo

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

Din samarbeidspartner innen revisjon, 
regnskap, skatt og rådgivning  

- et kunnskapshus i vekst.
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