
Grant Thornton
informerer
Nr. 3/2020



Din samarbeidspartner innen revisjon, 
regnskap skatt og rådgivning

Grant Thornton informerer
Utgitt i samarbeid med  
DnR Kompetanse AS

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

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

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

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

Utgivelsesplan 2020
Nr. 1 - Onsdag 4. mars
Nr. 2 - Tirsdag 9. juni
Nr. 3 - Mandag 5. oktober
Nr. 4 - Fredag 4. desember

Produksjon
07 Gruppen a.s.

Dette siste halvåret har påvirket oss alle, i større 
eller mindre grad. Det er kommet en rekke tiltak 
fra myndighetene ment for å lette situasjonen for 
næringsdrivende som lider økonomisk som følge av 
korona-krisen.

I denne utgaven av Grant Thornton informerer kan du lese 
forskjellige tidsaktuelle artikler, blant annet finner du en 
god oversikt over hvilke støtteordninger som er på plass 
for bedrifter og selvstendig næringsdrivende. Visste du for 
eksempel at fristen for å søke «kontantstøtte» for juni, juli 
og august er 31. oktober? 

Hvis din bedrift har mottatt «kontantstøtte» fra 
myndighetene, skal den underliggende søknaden 
bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører. 
Denne bekreftelsen skal fremlegges «ved forespørsel» 
fra skattemyndighetene, eller senest ved levering av 
årsregnskapet for 2020, eventuelt ved levering av 
Skattemeldingen for formues- og inntektsskatt for 2020 
dersom bedriften ikke er regnskapspliktig. Dersom din 
bedrift har søkt om kompensasjonsordning, så hjelper vi 
deg gjerne med slike bekreftelser.

For virksomheter som i år går med underskudd er det 
viktig å vite at det ved årets skatteavregning kan være 
mulig å få skatteverdien av underskuddet utbetalt. Det 
er også muligheter for å få utsatt skatte- og avgiftskrav 
dersom bedriften din har betalingsproblemer som følge 
av koronaepidemien. 

I denne utgaven av Grant Thornton informerer kan du 
også lese om regler for hjemmekontor, hvordan du bygger 
opp motstandskraft i en utfordrende tid, og hva kroppen 
har behov for av næring under og etter trening. Vi har 
også  samlet mye faglig informasjon om aktuelle temaer 
på vår hjemmeside www.grantthornton.no. Det er som 
vanlig mulig å kontakte oss i Grant Thornton på e-post 
eller telefon. Vi er klare til å veilede deg videre!

God lesning!

Anne Jorun Oldereid 
Partner
Grant Thornton Norge
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Smart mat 
før, un der og et ter tre ning

Alt du spi ser, blir til driv stoff for 
krop pen. På sam me måte som vi ikke 
fyl ler die sel på en ben sin bil og for ven
ter god mo tor kraft, er det dumt å spi
se feil type ener gi når du er in ter es sert 
i en ak tiv og sprek kropp. Det er en 
klar sam men heng mel lom den ma ten 
vi spi ser og vår fy sis ke pre sta sjons
ev ne. Det te gjel der så vel topp id retts
ut øve ren som mo sjo nis ten, selv om 
må le ne er for skjel li ge.

Hva bør jeg spi se før tre ning?
For å yte mest mu lig når du er fy sisk 
ak tiv, gjel der det å ha den rik ti ge ty

pen ener gi lett til gjen ge lig for musk
le ne, slik at de ikke går tom me for 
ener gi og du må av bry te tre nin gen. 
Har du spist rik tig på for hånd, ser du 
fine re sul ta ter både når det gjel der 
ut hol den het og pre sta sjon. Det er 
ikke bare de su per tren te el ler de som 
vil end re kropps vek ten, som bør ten ke 
kost i sam men heng med tre ning – alle 
har nyt te av det.

Det er smart å spi se et godt mål tid ca. 
to ti mer før du tre ner, el ler et litt 
mind re mål tid ca. én time før start. 
Ikke spiss nær me re enn én time, da 
får du lett hold. Drikk vann helt frem 

til start, tynn saft kan også drik kes. 
El lers bør du ten ke grovt, men kar bo
hyd rat rikt: grov brød med ma gert på
legg, grønn sa ker, bøn ner og lin ser, 
el ler full korns pas ta med skin ke og 
bøn ner.

Tren ger jeg å spi se mens jeg 
er i ak ti vi tet?
Van lig vis vil du ikke ha be hov for å 
spi se el ler drikke noe som in ne hol der 
ener gi (ka lo ri er) der som tre nin gen 
va rer i inn til én time, men for å hol de 
pre sta sjo ne ne oppe gjen nom tre nings
øk ten, tren ger du å drikke nok vann. 

Det du spiser, kan bestemme resultatene og prestasjonene 
dine. Riktig restitusjon etter trening er vel så viktig som å 
spise lurt før du setter i gang. Og hva med mat underveis?

Gunn He le ne Ar sky, 
er næ rings fy sio log cand.
scient.

Det du spi ser, kan be stem me re sul ta te ne og pre sta sjo ne ne dine. Rik tig 
opp lad ning et ter tre ning er vel så vik tig som å spi se lurt før du set ter i 
gang. Og hva med mat un der veis? Vi ser også på smar te tips til deg som 
vil øke mus kel mas sen med tre ning.
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Van net bør være flatt – alt så uten 
bob ler – lun kent og skal drik kes i små 
slur ker. På den ne må ten unn går du å 
få ma ge trøb bel el ler hold. Om du tre
ner hardt og i mer enn én time, tren
ger du eks tra ener gi for ikke å mis te 
in ten si te ten og eff ek ten av tre nin gen. 
Sports drik ker in ne hol der både væs ke, 
kar bo hyd ra ter og sal ter – alt sam men 
stoff er du bru ker opp når du tre ner. 
Skal du på lang tur el ler hol de på i 
mer enn tre ti mer, kan du tren ge fast 
føde også, gjer ne i form av ras ke kar
bo hyd ra ter. Ba nan, bol le el ler litt sjo
ko la de, er gode tips i så måte.

Hva bør jeg spi se et ter  
tre ning?
Mens du tre ner, for bru ker du kar bo
hyd ra ter, pro tein og væs ke. Kar bo
hyd ra te ne er lag ret som gly ko gen i 
musk le ne og om dan nes til suk ker for 
å gi mus kel cel le ne rask ener gi. Pro 
teinet du bru ker, er sel ve mus kel
fibre ne som blir slitt. Du bry ter fak
tisk ned mus kel vev un der tre ning. 
Van net svet ter du ut – og du bru ker 
det til å for bren ne ener gi. Gan ske 
umid del bart et ter at tre nin gen er over, 
gjel der det der med å til ba ke fø re noe 
av det du har for brukt un der tre ning. 
På den ne må ten kan du bygge nytt og 
mer mus kel vev, du kom mer i væs ke
ba lan se igjen, og du får byg get opp 
gly ko gen lag re ne dine slik at du er 
rede til ny tre ning gan ske snart. Det te 
kal les re sti tu sjon.

Hva er best å drikke et ter  
tre ning?
Forsk ning ty der på at god, gam mel
dags skum met melk er den al ler beste 
inn hen tings drik ken et ter tre ning, 
fak tisk bedre enn både vann og de 
spe si al de sig ne de re sti tu sjons drik ke ne. 
Skum met melk har en spe si elt god 
evne til å til ba ke fø re væs ke til krop
pen et ter tre ning. El le ve unge fri vil
li ge tren te hardt inn til de tap te 1,8 % 
av kropps vek ten sin (vann tap). Der et
ter drakk de en ten vann, sports drikk, 
van lig skum met melk el ler skum met 
melk til satt salt, og meng den til svar te 
150 % av vekt ta pet. Mens vann og 
sports drikk før te til en stør re urin ut
skil lel se én til to ti mer et ter inn tatt 

drikke, gjor de mel ken det ikke. Med 
and re ord – mel ken gjor de at mer 
vann ble be vart i krop pen. Fors ker ne 
spe ku le rer i om mel kens inn hold av 
nat ri um og ka li um er år sa ken til den 
gode be skyt tel sen mot ut tør ring. 
Skum met melk til fø rer også mi ne ra
ler, vi ta mi ner, ener gi, kar bo hyd ra ter 
og pro tein av høy kva li tet – stoff er 
som også må til ba ke fø res til krop pen 
et ter tre ning.

Om du er glad i sjo ko la de melk, er 
det te en «altiett»mat va re for re sti tu
sjon. Du får både væs ke, pro tein og 
kar bo hyd rat. And re gode kom bi na sjo
ner er eks tra lett melk og ba nan, vann 
og brød med skin ke, pro tein bar og 
sports drikk el ler pro tein drikk og ba
nan – for eks em pel most sam men til 
en fyl dig milk sha ke.

Meng den må til pas ses ut fra hvor 
hardt du har trent.

En time el ler to et ter tre ning pas ser 
det med et godt mid dags el ler af tens
mål tid med både kar bo hyd ra ter (for 
eks em pel grovt brød, grønn sa ker el ler 
full korn pas ta) og pro tei ner (fisk, 
kjøtt, soya el ler egg).

Pro tei ner og tre ning
En gang i ti den var det en gjengs opp
fat ning at de «beste» di et te ne for id
retts folk be sto av biff er og egg. Man 
an tok at kjøtt eten de id retts ut øve re var 
ster ke re, mer ag gres si ve og had de mer 
musk ler enn de som spis te mind re 
kjøtt. I dag vet man at det er tre ning 
som byg ger musk ler og gjør dem 
ster ke, og at det er kar bo hyd ra ter som 
gir musk le ne ener gi til ar bei det.

Opp byg ging
Musk le ne er bygd opp av pro tein. Vi 
er nødt til å ha et til strek ke lig høyt 
inn tak av pro tei ner for at musk le ne 
skal hol de seg fris ke og kla re til å yte, 
og slik at krop pen kan re pa re re ska det 
vev. Byg ge stei ne ne i pro tein er ami no
sy rer. Dis se inn går i man ge av krop
pens vik ti ge bio kje mis ke sy ste mer. 
Un der fy sisk ak ti vi tet må krop pen 
bru ke lag ret ener gi i form av gly ko gen 
(kar bo hyd rat i musk le ne) og fett. Når 

gly ko gen lag re ne re du se res og musk
le ne i øken de grad for bren ner fett, har 
det vist seg at også pro teinned bryt
nin gen øker. Pro tei ne ne bry tes ned til 
de en kel te ami no sy re ne, som da kan 
gi ener gi. Det te gjel der spe si elt ved 
eks tremt sto re fy sis ke be last nin ger.

Pro te in be hov ved tre ning
De som er i mye fy sisk ak ti vi tet, har 
et noe høy ere be hov for pro tein enn 
de som er mer stil le sit ten de. Li ke vel er 
det ikke fast satt et eks akt tall for hva 
en id retts ut øver el ler ak tiv mo sjo nist 
tren ger. Pro te in be ho vet av hen ger av 
fle re and re fak to rer som hvor vidt per
so nen er i vekst, byg ger musk ler, dri
ver med ut hol den hets tre ning el ler 
slan ker seg.

De fles te får nok pro tein
Få id retts ut øve re el ler mo sjo nis ter får 
for lite pro tein fra kos ten. Grun nen er 
at de fles te som tre ner hardt, har et 
stort mat inn tak og at vi i Norge i 
gjen nom snitt spi ser mye mer pro tein 
enn vi tren ger. Der som den ne ma ten 
be står av både plan te og dyre pro tein, 
vil den in ne hol de mer enn nok kva li
tets pro tein. Om du slan ker deg og 
spi ser lite, bør du pas se på at ma ten 
in ne hol der nok pro tein.

Na tur li ge al ter na ti ver til  
pro te in pul ver
Pro tein for bren nin gen ser ut til å være 
størst når gly ko gen lag re ne tøm mes. 
Der for er det vik tig å sør ge for godt 
inn tak av kar bo hyd rat før og ikke 
minst et ter tre ning for å fo re byg ge 
pro tein tap. En kel te hev der at pro te in
syn te sen sti mu le res av inn tak av pro
tein rett et ter tre ning. Her får du 
gode tips til pro te in ri ke snacks et ter 
tre ning.

• Cottage cheese med opp skå ret 
frukt og nøtte dryss

• Sur melks milk sha ke med lett syl te
tøy

• Smoo thie av va nil je yog hurt, most 
ba nan og fris ke bær

• Grov hav re kjeks med brun ost el ler 
gul ost
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− Vi har et bredt til bud og vei le der i 
man ge ka na ler, for tel ler Siv Si mon sen 
Kibs gaard, sek sjons sjef i Bru ker kon
takt i Skat te eta ten. Skat te eta ten til byr 
ikke skatte råd gi ving, men vi er opp
tatt av å vei le de i gjel den de re gel verk 
og kon se kven se ne det te gir, så for ståe
lig og en kelt som mu lig.

Di gi ta le ka na ler
Den de si dert stør ste ka na len for vei
led ning er skatteetaten.no. Her fin ner 
du mye in for ma sjon, steg for stegvei
le de re og hjelp til opp ga ve ne som skal 
sen des inn til Skat te eta ten. Her fin ner 
du også eta tens chat bot, som du kan 
stil le spørs mål til 24/7.

− Chat bo ten er un der ut vik ling på  
næ rings om rå det, og blir sta dig bedre. 
Den læ rer noe nytt hver dag. Den kan 
al le re de nå sva re på de mest stil te 
spørs må le ne, og den kan også gi deg 

vei led ning i ut fyl ling av skje ma. Er det 
noe chat bo ten ikke kan gi deg svar på, 
set tes chat ten over til en fy sisk vei le der, 
der som du chat ter in nen for kon tor ti
den, opp ly ser Kibs gaard.

En an nen ka nal som også er be tjent 
på dag tid, er Face book, Skat ten min 
be drift. På Face book kan du se svar 
fra and re som kan skje har lurt på det 
sam me som deg, stil le spørs mål og 
kom men te re inn legg.

Te le fon vei led ning
I til legg til de di gi ta le ka na le ne som 
steg for stegvei le de re på nett si den, 
chat bot, chat og Face book, har du mu
lig het til å kon tak te Skat te eta ten på 
te le fon. Fra ok to ber spis ser Skat te eta
ten vei led nings til bu det til næ rings dri
ven de og mål ret ter vei led nin gen enda 
mer. Nå har vi et eget taste valg for en
keltpersonsforetak og et for sel ska per.

– Vi gjør den ne end rin gen for bedre å 
møte be ho vet til de næ rings dri ven de. 
Vi får fle re vei le de re med bred de kom
pe tan se som kan vei le de enkeltper
sonforetakene og får spis set kom pe
tan sen for de som vei le der sel ska per, 
for tel ler Kibs gaard.

Skrift lig vei led ning
Det er også mu lig å be om en vei le
den de el ler bin den de for hånds ut ta
lel se av Skat te eta ten. En vei le den de 
for hånds ut ta lel se får du ved å kon
tak te Skat te eta ten skrift lig, gjer ne via 
kon takt ossskje ma på skatteetaten.
no. Vei le den de ut ta lel ser er ikke bin
den de for Skat te eta ten, men gir ut
trykk for eta tens syn på det ak tu el le 
spørs må let.

− Hen sik ten med for hånds ut ta lel ser er 
å gi skatte og av gifts plik ti ge stør re for
ut sig bar het før frem ti di ge hand lin ger 
gjen nom fø res, for kla rer Kibs gaard. En 
vei le den de ut ta lel se er gra tis. En bin
den de for hånds ut ta lel se er ikke gra tis 
og føl ger gjel den de sats for retts ge byr. 
Ge by rets stør rel se fast set tes på grunn
lag av hvem som ber om en bin den de 
for hånds ut ta lel se, og tar ut gangs punkt 
i om du er selv sten dig næ rings dri ven de, 
el ler om det er et lite el ler stort fore tak. 
En bin den de for hånds ut ta lel se er, som 
nav net til si er, bin den de og gjel der der
som dis po si sjo nen blir be slut tet og 
iverk satt se nest in nen tre år et ter ut lø
pet av det året den bin den de for hånds
ut ta lel sen ble gitt.

Slik får næ rings dri ven de 
hjelp hos Skat te eta ten
Skat te eta ten til byr vei led ning til næ rings dri ven de i fle re ka na ler. Nytt i 
høst er at taste val get på vei led nings te le fo nen for næ ring de les i to, noe 
som be tyr at eta ten til byr ett taste valg for enkeltpersonsforetak og ett 
for sel ska per.

Se ni or råd gi ver 
kom mu ni ka sjon 
Lin da Stan ger våg-Helligsøe,
Skat te eta ten

Skatteetatens veiledningskanaler

Kilde    Når/hva
skatteetaten.no   24/7
Facebook   Skatten min bedrift kl. 09.00–15.00
Chatbot    24/7
Chat med veileder   kl. 09.00–15.30
Telefon 800 80 000  kl. 09.00–15.30
skatteetaten.no1   Kurs for nye næringsdrivende 
Skriftlig via kontaktskjema på 
skatteetaten.no    Bindende forhåndsuttalelser
Skriftlig via kontaktskjema på 
skatteetaten.no    Veiledende forhåndsuttalelser 
1 skatteetaten.no/bedriftogorganisasjon/starteogdrive/nysomnaringsdrivende/kurs/
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Kurs for nye næ rings dri ven de
Skat te eta ten har også et til bud om 
kurs til nye næ rings dri ven de som ar
ran ge res over hele lan det.

− Kur set er til pas set deg som nett opp 
har star tet virk som het. På grunn av 
covid19 er an tall del ta ke re be gren set 
og kurs ak ti vi te ten noe re du sert. Vi 
gjen nom fø rer li ke vel kurs i høst, og 
føl ger de til en hver tid gjel den de smit
te vern reg le ne. Du fin ner kurs over sik
ten og mel der deg på kurs på skatte
etaten.no. Skat te eta ten til byr også 
di gi ta le kurs til nye næ rings dri ven de.

Vei led ning i skran ke
Da ko ro na vi rus si tua sjo nen ble kjent i 
mars i år, steng te skat te kon to re ne slik 
at det ikke len ger ble mu lig å be stil le 
time og møte opp for vei led ning. 
Kon to re ne har gjen åp net noe, men 
det er ster ke be grens nin ger.

− Det er bare de som har be hov som 
ikke kan lø ses i and re ka na ler, som 
IDkon troll og er klæ ring av far skap, 
som har an led ning til å møte på skat
te kon to ret. Har du be hov for vei led
ning på and re om rå der, ber vi deg ta 
kon takt i en av våre and re ka na ler. 
Chat, te le fon 800 80 000 og Face book 
er de ras kes te må te ne å få tak i oss på.

Skat te eta ten spis ser vei led nings til bu det til næ rings dri ven de og mål ret ter vei led nin gen enda mer, sier 
Siv Si mon sen Kibs gaard, sek sjons sjef i Bru ker kon takt i Skat te eta ten. (Foto: Skat te eta ten).

AKTUARBEREGNINGER- OG TJENESTER 

Kollektiv pensjonsforsikring. Direktøravtaler. Driftsavtaler.

Aktuarberegning av pensjonsforpliktelser utføres av NIA til meget konkurransedyktige  
priser. Rask leveringstid. 

Vi har vært med siden starten på beregninger av pensjonsforpliktelser.
Ta gjerne kontakt for pristilbud! 
NIA – Nordic Insurance Administration AS 
Postboks 97 Røa
Vækerøveien 205

N-0751 Oslo 
Aktuarer: 
Erik Hæreid 95216181 erik.hereid@aktuar.com
Jo Kvernberg 99568948 jo.kvernberg@aktuar.com
Petter Pripp 91372226 pripp@aktuar.com
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Det er fullt lov lig å til pas se seg skat te
reg le ne slik at man ikke be ta ler mer 
skatt enn man må. Det te er or di nær 
skat te plan leg ging og kan være så en
kelt som at man ven ter med å sel ge 
bo li gen sin til et ter at vil kå re ne for 
skat te fritt salg er opp fylt (minst ett 
års bo og ei er tid i lø pet av de siste to 
åre ne).

Myn dig he te ne har imid ler tid inn ført 
en rek ke skat te reg ler for å for hind re 
om gå el se av skat te reg le ne. Selv om 
ek te fel ler er selv sten di ge skat te sub jek
ter, er det for eks em pel en sær skilt 
re gel som sier at trans ak sjo ner mel lom 
ek te fel ler ikke reg nes som rea li sa sjon.1 
Re ge len er inn ført for å for hind re at 
det gis taps fra drag ved slike trans ak
sjo ner.

Re ge len som set ter tak for hvor stort 
ren te fra drag et sel skap kan kre ve, er 
inn ført for å for hind re at kon sern flyt
ter skat te plik tig over skudd til ut lan
det ved å kre ve høye ren te fra drag i 
Norge.2 Slike sær skil te om gå el ses 
regler er en vik tig og van lig del av 
skat te sy ste met i de fles te land.

I til legg har vi hatt en over ord net om
gå el ses re gel som gjel der ge ne relt. Hvis 
skatte for må let med en dis po si sjon 
el ler trans ak sjons rek ke blir for frem
tre den de og de re el le øko no mis ke 
virk nin ge ne for skatt yter blir for små, 
el ler mis for hol det med for må let med 
skat te reg le ne blir for stort, har skat te

1 Skatteloven § 92 tredje ledd bokstav d.
2 Skatteloven § 641.

myn dig he te ne kun net set te til side 
skatt yters på stand og i ste det skatt
leg ge i tråd med det de me ner er den 
un der lig gen de øko no mis ke rea li te ten. 
Det te har vært kalt «gjen nom skjæ
ring» og har skjedd et ter ulov fes te de 
reg ler ut vik let i retts prak sis si den 
1920tal let. Inn hol det i den ne ulov
fes te de re ge len har imid ler tid vært alt 
an net enn klart. Gjen nom skjæ rings
rege len har vært be hand let i dom sto
le ne en rek ke gan ger og vært drøf tet i 
utal li ge ar tik ler og bø ker i skat te ju ri
disk teo ri.

Et eks em pel på slik gjen nom skjæ ring 
kan være en av de tid li ge gjen nom
skjæ rings dom me ne fra 1920tal let 
som gjaldt en skatt yter som solg te en 
ak sje post med tap, men som fire da ger 
tid li ge re had de kjøpt en til sva ren de 
ak sje post i det sam me sel ska pet til 
sam me pris. De to dis po si sjo ne ne ble 
sett i sam men heng og Høy es te rett 
nek tet fra drag for ta pet.3

Fra og med 2020 er den ulov fes te de 
gjen nom skjæ rings re ge len om døpt til 
«om gå el se» og lov fes tet i skat te lo ven 
§ 13–2. Den nye om gå el ses re ge len 
skal også gjel de for mer ver di av gift, 
men i den ne ar tik ke len skal vi ute luk
ken de se nær me re på om gå el ses re ge
len og skatt, her un der tryg de av gift og 
ar beids gi ver av gift.

3 Rt. 1925 side 472.

Gjen nom skjæ ring kan være så 
mangt
I dag lig ta le bru kes gjer ne be gre pet 
«gjen nom skjæ ring» gan ske upre sist 
om en rek ke til fel ler der skat te myn
dig he te ne set ter til side skatt yters på
stand.

I dag lig ta le kal les det f.eks. ofte for 
«gjen nom skjæ ring» der som skat te
myn dig he te ne om de fi ne rer skatt yters 
klas si fi se ring og skatt leg ger et ter de 
reg le ne som gjel der for det de me ner 
er det rik ti ge fak tis ke for hol det. Det 
kan f.eks. være at skatt yter hev der å 
ha inn gått en leie av ta le og kre ver fra
drag for år li ge leie ut gif ter, mens skat
te myn dig he te ne me ner av ta len re elt 
sett drei er seg om kjøp av et drifts
mid del som bare gir rett til år li ge av
skriv nin ger. Det te er ikke gjen nom
skjæ ring, men en av kla ring av det 
fak tis ke for hol det og an ven del se av 
or di næ re skat te reg ler på det om de fi
ner te fak tu met.

Om gå el se må også av gren ses mot ren 
skat te unn dra gel se som svart om set
ning el ler å kre ve fra drag for pri va te 
kost na der i virk som he ten. Det te er 
klart ulov lig og straff bart. Det sam me 
gjel der pro forma av ta ler mv., alt så 
av ta ler som er for melt inn gått, men 
som egent lig ikke er ment å gjel de 
mel lom par te ne.

In ter es se fel les skap
Skat te myn dig he te ne pri ori te rer kon
troll av trans ak sjo ner mel lom sel ska

Rådgiver skatt 
Børge Busvold,
Revisorforeningen

Vil for hind re om gå el se 
av skat te reg le ne
Fra og med 2020 har vi fått en egen be stem mel se i skat te lo ven som 
skal for hind re om gå el se av skat te reg le ne. Vi skal i den ne ar tik ke len se 
nær me re på den nye om gå el ses re ge len og hvor dan den har blitt 
prak ti sert så langt.



03:2020 > Side 9 

per som har fel les ei e re el ler der det er 
an net in ter es se fel les skap mel lom par
te ne, for eks em pel ved at de er for
eldre og barn. I ut gangs punk tet skal 
salg og and re av ta ler mel lom par ter i 
in ter es se fel les skap be hand les på sam
me måte som trans ak sjo ner mel lom 
uav hen gi ge. Det be tyr bl.a. at det gis 
fra drag for tap ved salg til eget ak sje
sel skap, men det te gjel der ikke uten 
for be hold.

For det før s te har vi en egen be stem
mel se i skat te lo ven § 13–1 om pris
fast set ting for trans ak sjo ner i in ter es
se fel les skap. Ved in ter es se fel les skap 
skal pri sen set tes til det sam me som 
den ville blitt av talt til mel lom uav
hen gi ge par ter, så kalt «arm leng des 
pri ser».

For det and re er det en ri si ko for at 
slike trans ak sjo ner vil kun ne ram mes 
av om gå el ses re ge len. En hver skatte
råd gi ver med kjenn skap til reg le ne om 
til leggs skatt og er stat nin ger ved feil
ak ti ge skat te råd vil nok fra rå de å 
gjen nom fø re trans ak sjo ner med eget 

sel skap der som den enes te re el le be
grun nel sen for å gjen nom fø re trans
ak sjo nen er å opp nå taps fra drag el ler 
and re skat te for de ler.

I en dom fra 2002 over dro Chris ti
ania Bank og Kreditkasseak sje ne i et 
hel eid dat ter sel skap til et an net dat
ter sel skap (med tap) som umid del bart 
fu sjo ner te med det opp kjøp te sel ska
pet et ter reg le ne for skat te fri fu sjon. 
Høy es te rett anså over dra gel sen av ak
sje ne som en del av den skat te frie fu
sjo nen og nek tet fra drag for tap.4 Ak
sje ne ble ikke an sett rea li sert. Det te er 
en form for anvendelse av skatte
reglene og ikke egent lig en an ven del se 
av gjen nom skjæ rings re ge len, selv om 
re sul ta tet blir det sam me og dis po si
sjo nen kan skje også kun ne vært ram
met av gjen nom skjæ ring.

Sær skilt om gå el ses re gel for 
un der skudd
Vi har i man ge år hatt en sær skilt 
gjen nom skjæ rings re gel for frem før
bart un der skudd og and re skat te po si
sjo ner som bl.a. ge vinst og taps kon to. 
Hvis ei er for hol de ne i et sel skap end
res, f.eks. ved ak sje salg, emi sjon, fu

4 Rt. 2002 side 798.

sjon el ler fi sjon, skal slike skat te po si
sjo ner falle bort hvis ut nyt tel se av 
skat te po si sjo nen er ho ved be grun nel
sen for end rin gen i ei er for hol det. Un
der skudd i det opp kjøp te sel ska pet 
kan ty pisk ut nyt tes av kjø per ved å 
kre ve fra drag for kon sern bi drag til det 
opp kjøp te sel ska pet.

Den vik tig ste for skjel len mel lom re ge
len om bort fall av skat te po si sjo ner og 
den lov fes te de om gå el ses re ge len er 
ters ke len for når re ge len kan an ven

Skat te myn dig he te ne kan 
set te til side en skatt yters 
på stand blant an net når 
skat te reg ler er ut nyt tet i 
strid med sitt for mål el ler 
grunn leg gen de 
skat te retts li ge hen syn.
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des. For skat te po si sjo ner er det til
strek ke lig at skatte mo ti vet er ho ved
mo ti vet (mer enn 50 %). For å 
ram mes av den lov fes te de om gå el ses
re ge len må skatte mo ti vet være langt 
mer frem tre den de, se ne den for.

Hva er lov fes tet om gå el se?
I for ar bei de ne5 skri ver de par te men tet 
at de al ler fles te om gå el ses spørs mål 
drei er seg om å rekarakterisere et 
(nor malt) pri vat retts lig retts for hold til 
et an net, som bedre re flek te rer trans
ak sjo nens øko no mis ke inn hold, og så 
å an ven de skat te reg le ne på det re
karakteriserte retts for hol det.

At myn dig he te ne har valgt å lov fes te 
gjen nom skjæ rings re ge len, in ne bæ rer 
ikke nød ven dig vis at det blir sær lig 
let te re å av gjø re om en dis po si sjon 
el ler trans ak sjon blir ram met el ler 
ikke. En slik re gel må nød ven dig vis 
være vid og vag nok til også å om fat te 
nye til fel ler og trans ak sjo ner som lov
gi ver ikke har tenkt på.

Sel ve ut for min gen av re ge len byg ger 
på Høy es te retts for mu le rin ger i ny ere 
gjen nom skjæ rings dom mer. Det te er 
na tur lig si den den lov fes te de re ge len, 
med et par–tre unn tak, skal være lik 
den ulov fes te de re ge len. Tid li ge re 
retts prak sis er der for fort satt re le vant.

Skat te lo ven § 13–2 fast set ter to vil kår 
som beg ge må være opp fylt: Ho ved
for må let med en dis po si sjon må være 
å spa re skatt og det må et ter en to tal
vur de ring være slik at dis po si sjo nen 
ikke kan leg ges til grunn for be skat
nin gen.

Ho ved for mål å spa re skatt
Det før s te vil kå ret er at ho ved for må
let med en dis po si sjon el ler fle re sam
men hen gen de dis po si sjo ner er å opp
nå en skat te for del.

Det frem går av for ar bei de ne6 at det 
ikke skal være noen ge ne rell end ring i 
ters ke len for bruk av nor men. Det 
be tyr at skatte mo ti vet må ha vært den 
klart vik tig ste be grun nel sen for at 

5 Prop. 98 L (2018–2019) punkt 4.1.
6 Prop. 98 L (2018–2019) punkt 7.6.3 

dis po si sjo nen ble gjen nom ført. En
kel te har an ty det at skatte mo ti vet må 
ha ut gjort minst 2/3 el ler 70 % av 
mo ti va sjo nen. En slik tall an gi vel se 
kan selv føl ge lig frem stå som me nings
løs, men kan li ke vel gi en viss vei led
ning om hvor vik tig skatte for må let er 
ved vur de rin gen.

To tal vur de rin gen
Det and re vil kå ret er at dis po si sjo
nen(e) et ter en to tal vur de ring ikke 
kan leg ges til grunn for be skat nin gen. 
Ved den ne to tal vur de rin gen skal det 
bl.a. leg ges vekt på de mo men te ne 
som er nevnt i tred je ledd i be stem
mel sen:

a. for ret nings mes sig egen ver di og 
and re virk nin ger av dis po si sjo nen 
enn skat te for de ler i Norge el ler i 
ut lan det,

b. skat te for de lens stør rel se og gra den 
av skatte for mål,

c. om dis po si sjo nen er en uhen sikts
mes sig vei frem til det øko no mis ke 
for målet med dis po si sjo nen,

d. om sam me re sul tat kun ne vært 
opp nådd på en måte som ikke 
ram mes av den ne pa ra grafen,

e. de ak tu el le skat te reg le nes retts tek
nis ke ut for ming, her un der om en 
re gel er skarpt av gren set tids mes
sig, kvan ti ta tivt el ler på an nen 
måte,

f. om skat te reg ler er ut nyt tet i strid 
med sitt for mål el ler grunn leg
gen de skat te retts li ge hen syn

Det te er mo men ter man kjen ner godt 
igjen fra dom mer som gjaldt den tid
li ge re ulov fes te de gjen nom skjæ rings
re ge len.

Sær lig om fi sjon
Fri taks me to den er vel eg net for skat te
plan leg ging. Et sel skap som skal sel ge 
et drifts mid del, kan leg ge ei en de len 
inn i et eget sel skap ved fi sjon og sel ge 
ak sje ne skat te fritt i fri taks me to den 
hvis sal get skjer med ge vinst, men 
sel ge sel ve ei en de len di rek te med fra
drag for tap hvis sal get skjer med tap.

Det te var de par te men tet klar over 
al le re de da fri taks me to den ble inn

ført. I for ar bei de ne skrev der for de
par te men tet at man ville se an ut vik
lin gen og vur de re be ho vet for 
even tu elt å inn fø re sær li ge av skjæ
rings reg ler.7 I mel lom ti den skul le slike 
trans ak sjo ner bli vur dert et ter den 
ulov fes te de gjen nom skjæ rings re ge len.

Det ut vik let seg et ter det te en prak sis 
der skat te myn dig he te ne an vend te 
ulov fes tet gjen nom skjæ ring der som 
fi sjon først ble gjen nom ført et ter at 
det var satt i gang en salgs pro sess for 
ei en de le ne som skul le sel ges.

I 2014 avsa imid ler tid Høy es te rett en 
dom som gjaldt et sel skap som inn
gikk av ta le om salg av en stør re for ret
nings ei en dom. Et ter at salgs av ta len 
ble inn gått, men før sal get ble gjen
nom ført, valg te sel ger å gjen nom fø re 
en skat te fri fi sjon slik at ei en dom men 
kun ne sel ges som et skat te fritt salg av 
ak sjer i fri taks me to den.8 I dom men la 
Høy es te rett bl.a. vekt på at mu lig he
te ne for slike til pas nin ger var om talt i 
lov for ar bei de ne uten at de par te men tet 
had de fore slått en sær skilt gjen nom
skjæ rings re gel for å av skjæ re det te. Da 
må skat te myn dig he te ne og dom sto
le ne være var som me med å an ven de 
gjen nom skjæ ring, men te Høy es te rett 
og døm te i fa vør av skatt yter.

Et ter den ne dom men har det vært en 
lov lig til pas ning å bru ke skat te fri fi
sjon som mel lom ledd for å kom me i 
po si sjon til å sel ge inn mat/virk som het 
som skat te fritt salg av ak sjer i fri taks
me to den.

Fi sjon inn i fri taks me to den er 
fort satt skjer met
Det te er et av punk te ne der den lov
fes te de om gå el ses re ge len er inn skjer
pet i for hold til den ulov fes te de gjen
nom skjæ rings re ge len. Det skal som 
ut gangs punkt ikke len ger tale i skatt
yters fa vør at en om gå el ses mu lig het er 
nevnt i lov for ar bei der uten at det te er 
fulgt opp med en sær lig om gå el ses
regel.9

7 Ot.prp. nr. 1 (2004–2005) pkt. 6.5.6.
8 Rt. 2014 s. 227 («ConocoPhilips 
IIIdommen»).
9 Prop. 98 L (2018–2019) pkt. 7.4.6.
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Den ne inn stram min gen vak te ster ke 
re ak sjo ner bl.a. i råd gi ver mil jø et som 
men te at en slik inn stram ming ville 
gjø re om gå el ses re ge len både svært 
om fat ten de og lite for ut sig bar. Un der 
Stortingets be hand ling av den lov fes
te de om gå el ses re ge len ble det der for 
fast satt et sær skilt unn tak for fi sjon.10 
Det te gjel der selv om fi sjon av ta les 
et ter at det er inn gått salgs av ta le.

I re vi dert na sjo nal bud sjett for 2020 
kom imid ler tid Fi nans de par te men tet 
med en over ras ken de og inn skren
ken de «pre si se ring» av det te unn ta ket 
der de ville leg ge til grunn at unn ta
ket for fi sjons salg bare gjel der ut fi sjo
ne ring av fast ei en dom og ikke der
som det er and re ei en de ler el ler sel ve 
virk som he ten som fi sjo ne res ut.11

Fi nans ko mi te en ved tok med stort 
fler tall å av vi se Fi nans de par te men tets 
nye for tolk ning og pre si se rer at den 
ny lig ved tat te om gå el ses re ge len med 
da gens prak ti se ring skal lig ge fast 
inn til vi de re. Uli ke ty per ei en de ler 
skal be hand les mest mu lig likt, ut tal te 
ko mi te en.12 Ko mi te en ut tal te imid ler
tid samtidig at man må føl ge tett med 
på ut vik lin gen av prak sis, og leg ger til 
grunn at re gje rin gen leg ger frem for 
Stor tin get even tu el le spe si al reg ler hvis 
be ho vet opp står.

Prak sis et ter den nye  
om gå el ses re ge len
Det knyt ter seg stor spen ning til 
hvor dan prak sis vil ut vik le seg et ter at 
vi har fått den lov fes te de om gå el ses
rege len. Det er rik tig nok slik at den 
lov fes te de re ge len ikke skal med fø re 
noen ve sent lig inn stram ming i for
hold til den ulov fes te de re ge len. På 
den an nen side er det slik at gjen nom
skjæ ring har vært lite be nyt tet av skat
te myn dig he te ne de se ne re åre ne.  
Det te skyl des nok bl.a. at skat te myn
dig he te ne har opp fat tet høy es te retts
prak sis som sta dig mer re strik tiv.  
F.eks. skal visst nok ulov fes tet om gå
el se ikke ha vært brukt i Skatte kla ge
nemn da.

10  Innst. 24 L (2019–2020) pkt. 2.2.
11  Prop. 107 LS (2019–2020) kap. 20.
12  Innst. 361 L (2019–2020) kap. 20.

Det er grunn til å anta at det te vil 
end re seg ved lov fes tin gen.

Fore lø pig (au gust 2020) har Skat te
direk to ra tet av gitt tre bin den de for
hånds ut ta lel ser som gjel der den lov
fes te de om gå el ses re ge len. Alle 
kon klu der te med at lov fes tet om gå el se 
ikke kom til an ven del se.

Etab le ring av hol ding sel skap  
gjen nom skyg ge kon sern
Bin den de for hånds ut ta lel se 4/2020 
gjaldt et ak sje sel skap (A AS) der far 
eide 80 % av ak sje ne di rek te. De res
te ren de 20 % var eid av de to bar nas 
hel ei de in ves te rings sel ska per med 
10 % hver.

Også far øns ket å eie ak sje ne gjen nom 
et hol ding sel skap. De plan la å gjen
nom fø re det te ved at far og de to bar
nas in ves te rings sel ska per skul le stifte 
et fel les hol ding sel skap (Far Invest 
AS) der far eide 80 % og bar nas in
ves te rings sel ska per eide 10 % hver. 
Far Invest AS skul le stifte et dat ter sel
skap 100 %, hvor et ter A AS skul le 
fu sjo ne res inn i det te dat ter sel ska pet 
et ter reg le ne i ak sje lo ven § 13–2 an
net ledd («tre kant fu sjon»), dvs. med 
ve der lag i form av opp skriv ning av 
ak sje ne i Far Invest AS. Når fu sjo nen 
var gjen nom ført, skul le Far Invest AS 
fi sjo ne res slik at bar nas 10 %an de ler 
ble fu sjo nert inn i de to in ves te rings
sel ska pe ne til bar na. Der med had de 
også far fått or ga ni sert sitt ei er skap 
gjen nom et hel eid in ves te rings sel skap.

Skat te di rek to ra tet kon klu der te gan ske 
klart med at den ne trans ak sjons rek
ken lig ger in nen for de for mål og til
pas nings mu lig he ter som skat te reg le ne 
for fu sjo ner og fi sjo ner åp ner for. Dis
po si sjo nen er ikke for ret nings mes sig 
una tur lig og skat te reg le ne er ikke ut
nyt tet i strid med sitt for mål, ut tal te 
di rek to ra tet.

Om dan ning med et ter føl gen de 
«drop down»-fi sjon og ak sje salg
Bin den de for hånds ut ta lel se 5/2020 
gjaldt en skatt yter som drev virk som
het ved ut leie av en næ rings ei en dom. 
Virk som he ten skul le om dan nes til 
ak sje sel skap et ter reg le ne om skat te fri 
om dan ning. Næ rings ei en dom men 

skul le der et ter fi sjo ne res skat te fritt 
ned i et ny stif tet dat ter sel skap av det 
om dan ne de fore ta ket ved en så kalt 
«drop down»fi sjon. Pla nen var å der
et ter sel ge næ rings ei en dom men som 
salg av ak sjer i fri taks me to den.

Skat te di rek to ra tet men te at en rek ke 
av vur de rings mo men te ne ved to tal
vur de rin gen kun ne tale for at trans
ak sjo nen skul le ram mes av om gå el ses
re ge len. Om dan nin gen og 
om or ga ni se rin gen syn tes å ha li ten 
egen ver di ut over skat te for de len. Skat
te for de lens stør rel se kun ne også tale 
for om gå el se. Det ble både vist til at 
trans ak sjo nen ville gi en be ty de lig 
skat te ut set tel se og at en se ne re ut byt
te ut de ling fra ak sje sel ska pet skatt leg
ges med en la ve re skat te sats enn salg 
av ei en dom fra et en kelt per son fo re tak 
som reg nes som per son inn tekt med 
tryg de av gift og trinn skatt. Vi de re ble 
det vist til at om dan ning med et ter
føl gen de fi sjon og fu sjon frem står som 
en kom pli sert og uhen sikts mes sig om
vei for å rea li se re ei en dom men. Trans
ak sjo ne ne kun ne også ses på som å 
være i strid med reg le ne om ge vinst
be skat ning av ei en dom.

Di rek to ra tet kom li ke vel til at trans
ak sjons rek ken står seg og vis te til at 
Fi nans ko mi te en ved be hand lin gen av 
lov for slaget ut tryk ke lig had de ut talt 
at den prak si sen som var etab lert et ter 
Co no co Phil lips IIIdom men (Rt
2014–227) ikke skul le end res ved lov
fes tin gen av om gå el ses re ge len.

Konsernfisjon med et ter føl gen de 
salg av drif ten i fri taks me to den
Bin den de for hånds ut ta lel se 8/2020 
gjaldt et ak sje sel skap som be står av 
ei en dom og drift. Ak sjo næ re ne øns ket 
å sel ge drifts de len. De plan la å stifte 
et hol ding sel skap med kon tant inn
skudd og to dat ter sel ska per. Der et ter 
skul le det opp rin ne li ge sel ska pet fi sjo
ne re ei en dom og drift inn i de to ny
stif te de dat ter sel ska pe ne ved konsern
fisjon et ter ak sje lo ven § 14–2 tred je 
ledd, dvs. at ak sjo næ re ne fikk ve der
laget i form av ak sjer i hol ding sel ska
pet. Der et ter skul le sel ska pet med 
drift sel ges. Sal get av drifts de len ville 
der med kom me inn un der fri taks
meto den.
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Også i den ne sa ken men te Skat te di rek
to ra tet at fle re av mo men te ne som er 
nevnt un der to tal vur de rin gen ta ler for 
at om gå el ses re ge len kom mer til an ven
del se. Også her vis te di rek to ra tet til 
Fi nans ko mi te ens ut ta lel ser om at prak
si sen for fi sjons salg skul le vi de re fø res, 
her un der ut ta lel se ne fra juni 2020 om 
at det te også gjel der der det er sel ve 
virk som he ten el ler and re ei en de ler enn 
fast ei en dom som fi sjo ne res ut.

Inn be talt ka pi tal
Oslo ting rett avsa i ok to ber 2019 en 
dom som gjaldt gjen nom skjæ ring av 
skat te po si sjo nen inn be talt ka pi tal.13 
Dom men ble av sagt et ter den ulov fes
te de gjen nom skjæ rings re ge len, men 
vil gjel de til sva ren de et ter den lov fes
te de om gå el ses re ge len.

Sa ken gjaldt en skatt yter som opp rin
ne lig eide en mind re post i et børs
notert sel skap in di rek te gjen nom et 
in ves te rings sel skap. Sel ska pet slet 
med lønn som he ten og det ble et ter 
hvert be slut tet å ta sel ska pet av børs 
og dele ut størs te de len av ka pi ta len. 
Skatt yter kjøp te seg opp til å bli en 
stor di rek te ak sjo nær i sel ska pet, både 
fra sitt in ves te rings sel skap og fra eks
ter ne ak sjo næ rer. Det ble der et ter be
slut tet fi sjon slik at han et ter fi sjo nen 
var enes te eier i det gjen væ ren de sel
ska pet, som på det te tids punk tet ute
luk ken de eide et bank inn skudd og 
noen om set te li ge ob li ga sjo ner. Ak
sje ne han had de kjøpt, had de imid ler
tid en inn be talt ka pi tal på om lag 
212 mil li o ner kro ner som skatt yter 
se ne re even tu elt kun ne få ut be talt 
skat te fritt hvis sel ska pet skul le få inn
tje ning el ler ver di er.

Ting ret ten men te ak sje kjø pe ne og 
fi sjo nen måt te ses i sam men heng og at 
den enes te re el le be grun nel sen for 
trans ak sjo ne ne var å opp nå en skat te
for del i form av inn be tal t ka pi tal. Ved 
to tal vur de rin gen men te ret ten vi de re 
at skatt yter had de for søkt å unn gå 
frem ti dig ut byt te be skat ning ved å 
ut nyt te skat te po si sjo nen inn be talt 
ka pi tal på en måte som klart stred 
mot skat te reg le nes for mål.

13  Utv. 2019 side 866.

Grunnbeløpet for 2020 er 
fastsatt
Grunnbeløpet i folketrygden øker fra 
99 858 kroner til 101 351 kroner med 
virkning fra 1. mai 2020.

Grunnbeløpet og gjennomsnittlig 
grunnbeløp for året har også betyd
ning for en rekke satser mv. i skatte 
og avgiftsreglene.

Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2020 
er kr 100 853.

Frister for registrering i Fore-
taksregisteret før årsskiftet

Elektroniske meldinger
Melding om vedtak om fisjon, fu
sjon, kapitalnedsettelse eller avvik
ling må være mottatt hos Foretaks
registeret innen 20. oktober. 
Gjennomføringsmeldinger og andre 
meldinger innsendt elektronisk til 
Foretaksregisteret etter 12. desem
ber kan være vanskelig å få registrert 
innen utgangen av året.

Meldinger på papir
Meldinger på papir som gjelder ved
tak om fusjon, fisjon, kapitalnedset
telse eller avvikling, bør være mot
tatt hos Foretaksregisteret innen 
1. oktober. Gjennomføringsmeldin
ger og andre meldinger på papir
skjema som kommer til Foretaksre
gisteret etter 30. november, kan 
være vanskelig å få registrert innen 
utgangen av 2020.

Nå kan du søke i konkurs-
karantener
Om du ønsker å finne ut  
om en person har  
konkurskarantene,  
kan du nå søke i  
Brønnøysund 
registrenes nye  
portalløsning.

Slike søk kan være relevante når du 
får forespørsler fra mulige kunder og 
når foretak gjør endringer i ledelsen 
eller eierforhold. For å gjøre søk må 
du logge deg inn. Den du søker på får 
ikke beskjed om at du har utført 
søket. Du kan søke med hjelp av både 
navn og fødselsnummer.

Søkeresultatet
Søkeresultatet i konkursregiste
ret (brreg.no/registersok/alleregister
sok/omkonkurskarantene/) viser 
navn, fødselsår, kommune og karan
teneperiode.

Fradrag for investeringer i 
oppstartsselskap
Fradragsordningen for investeringer i 
oppstartsselskap utvides. Beløpsgren
sen er økt til én million kroner pr. 
investor, og grensen for aksjeinnskudd 
i foretakene er økt til fem millioner 
kroner. Videre er det åpnet for at an
satte kan benytte ordningen. 
Endringene i beløpsgrensene gjelder 
fra og med inntektsåret 2020. Utvi
delsen som omfatter oppstartsselska
penes egne ansatte, gjelder for inn
tektsårene 2020 og 2021.

Notiser
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Per so ner og virk som he ter som 
har be ta lings pro ble mer som føl ge 
av ko ro na epi de mi en, kan søke 
om en kort va rig be ta lings ut set
tel se på de fles te skatte og 
av gifts krav. Ord nin gen skal gjø re 
det enk le re og mer flek si belt å få 
en ut set tel se.

For sin kel ses ren ter lø per i 
betalingsutsettelsesperioden
Be ta lings ut set tel se be tyr at du slip per 
å be ta le reg nin gen nå, men at ned be
ta lings ti den blir leng re. Be ta lings ut
set tel sen er mid ler ti dig og end rer ikke 
kra vets for fall, noe som gjør at det 
på lø per for sin kel ses ren te i ut set tel ses
pe ri oden. Ut set tel sen gis til 31. de
sem ber 2020 og for sin kel ses ren ten ut
gjør seks pro sent p.a. fra 10. juni til 
31. de sem ber 2020.

Hvil ke krav kan det gis  
ut set tel se på
Det kan gis ut set tel se på de fles te 
skatte og av gifts krav, også krav hos 
Sta tens inn kre vings sen tral. For krav 
som al le re de er be talt, kan det ikke 
sø kes ut set tel se. Det kan ikke sø kes 
om ut set tel se av frem ti di ge krav, kun 
for krav som har opp stått, men ikke 
for falt.

Ord nin gen gjel der ikke for krav som 
gjel der un der holds bi drag.

Hvem kan få be ta lings-
utsettel se?
For at du skal få be ta lings ut set tel se, er 
det et krav at du er mid ler ti dig ute av 
stand til å inn fri dine krav som føl ge 
av ko ro na si tua sjo nen. I til legg er det 
stilt krav som av hen ger av om det er 
en pri vat per son, et sel skap el ler et 
enkelt per son fo re tak som sø ker.

For pri vat per so ner
Per so ner som har en be ty de lig re duk
sjon i egen inn tekt, el ler i egen og ek
te fel le/sam bo ers sam le de inn tekt, kan 
søke. Vil kå ret vil være opp fylt hvis du 
er 100 pro sent per mit tert/ar beids
ledig, el ler hvis inn tek ten er re du sert 
med minst 20 pro sent sam men lig net 
med før 29. feb ruar 2020. Re duk sjo
nen i inn tekt må ha inn truff et et ter 
29. feb ruar 2020.

For næ rings dri ven de og sel ska per
For næ rings dri ven de og sel ska per er 
det krav om at virk som he ten ikke har 
ube talt gjeld med opp rin ne lig for fall 
før 29. feb ruar 2020, og at sel ska pet 
må være ute av stand til å be ta le kra
ve ne sine som føl ge av covid19.

I til legg skal alle plik ti ge skat te mel
din ger med le ve rings frist i pe ri oden 

1. ja nu ar 2019 og frem til søk nads
tids punk tet være le vert. Den næ rings
dri ven de el ler sel ska pet skal hel ler 
ikke ha ute stå en de krav på for skudds
trekk el ler skat te trekk.

For en kelt per son fo re tak
Driver du et enkelpersonforetak, vil 
vil kå re ne for å søke være de sam me 
som for sel ska per. Har du av slut tet 
virk som he ten, blir du vur dert et ter de 
sam me vil kå re ne som gjel der for pri
vat per so ner. Knyt ter kra vet seg til 
dine pri va te for hold, vil søk na den bli 
vur dert ut fra det som gjel der for pri
vat per so ner.

Hvor dan går du frem?
Skat te eta ten14 og Sta tens inn kre vings
sen tral15 har opp lys nin ger på sine nett
si der om hvor dan du går frem for å 
søke om be ta lings ut set tel se. De har 
også ut ar bei det egne søk nads skje ma er. 
Søk na den le ve res via altinn el ler Sta
tens inn kre vings sen trals nett por tal. 
Det vil ikke være an led ning til å kla ge 
der som du får av slag på søk na den, 
men inn kre vin gen skal mid ler tidig 
stan ses mens din søk nad be hand les.

14  skatteetaten.no/skjema/betalingsutsettelse/
15  sismo.no/no/pub/nyheter/2020/utscorona

Ut set tel ser av  
skatte og av gifts krav

Rådgiver avgift 
Camilla Brunfelt,
Revisorforeningen

Det kan nå sø kes om en kort va rig 
be ta lings ut set tel se på de fles te 

skatte- og av gifts krav,  men det på lø per 
for sin kel ses ren te i en even tu ell 

ut set tel ses pe ri ode.
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Det er gjort end rin ger i 
re gel  ver ket for SkatteFUNN fra og 
med inn tekts å ret 2020. 
End rin ge ne går både på 
for enk ling, ty de lig gjø ring og på å 
be gren se mis bruk av ord nin gen. 
Det er i den for bin del se også 
end rin ger i do ku men ta sjons
krave ne for SkatteFUNN.

Det er inn ført et mak si malt grunn lag 
for be reg ning av skat te fra drag på 
25 mil li o ner kro ner. Det te be tyr at 
det ikke len ger er noe eget in cen tiv til 
sam ar beid med god kjen te FoUin sti
tu sjo ner i form av økt ram me for fra
drags grunn laget, som det har vært til 
og med 2019. Be drif te ne kan li ke vel 
kjøpe tje nes ter fra and re, både be drif
ter og FoUin sti tu sjo ner, in nen for 
ram men på 25 mil li o ner kro ner.

Fra drags pro sen ten for be reg ning av 
skat te fra dra get er satt til 19 pro sent 
for alle be drif ter, uav hen gig av stør
rel se. Det te er en for enk ling av re gel
ver ket si den SMBer og sto re be drif ter 
nå har sam me pro sent sats.

Den mak si ma le ti me sat sen for FoU
ar beid ut ført av egne an sat te er økt til 
kr 700, et ter at den har vært kr 600 
si den 2014. I til legg er reg le ne for 
inn kjøp av FoUtje nes ter end ret slik 
at inn kjøp fra en he ter som an s es som 
nær stå en de, be hand les på sam me 
måte som egen ut ført FoUar beid. Det 
be tyr at gren sen på kr 700 også gjel
der for inn kjøp av tje nes ter fra nær stå
en de. Ved kjøp av FoUtje nes ter fra 
nær stå en de un der le ve ran dør for over 
kr 100 000 eks. mer ver di av gift, plik
ter skatt yter å leg ge ved un der le ve ran
dør sitt pro sjekt regn skap.

FoUmed ar bei der og pro sjekt an svar
lig skal sig ne re ti me lis te ne lø pen de, 
og minst hvert kvar tal.

Det gis kun fra drag for kost na der ved 
kjøp av FoUtje nes ter fra fore tak in
nen for EØS og land som Norge har 
skat te av ta le el ler in for ma sjons ut veks
lings av ta le med. Det te er et til tak for 
å re du se re ri si ko for mis bruk, men det 
ram mer svært få be drif ter ut fra opp
lys nin ge ne Forsk nings rå det har fra 
søk na de ne.

Hva som lig ger i en  
god kjen ning
I god kjen nings bre vet fra Forsk nings
rå det opp ly ses det om hvil ket pro sjekt 
som er god kjent, hvil ken be drift som 
eier pro sjek tet og kan kre ve Skatte
FUNNstøt te, hvil ken pe ri ode pro
sjek tet er god kjent for og om pro sjek
tet er klas si fi sert som eks pe ri men tell 
ut vik ling el ler in du stri ell forsk ning.

God kjen nin gen av et SkatteFUNN
pro sjekt gjel der for hele ka len der år. 
Det vil si at be drif ten kan kre ve skat
te fra drag for pro sjekt kost na der den 
har hatt gjen nom hele det ka len der 
året god kjen nin gen gjel der for.

Forsk nings rå det kan ha av gren set 
god kjen nin gen, og gi en del vis god
kjen ning, når en kel te ak ti vi te ter el ler 
del mål er av skå ret fra god kjen nin gen, 
el ler god kjent pro sjekt pe ri ode er av
kor tet. I god kjen nings bre vet vil det 
også kun ne in for me res om ak ti vi te ter 
som ikke kan ak sep te res som en del 
av det god kjen te pro sjek tet på grunn 
av re gel ver ket, og kost na der i for bin
del se med slike ak ti vi te ter kan ikke 
tas med i fra drags grunn laget for pro
sjek tet. Ho ved mål og del mål fra be

drif tens søk nad er lis tet opp, og del
må le ne skal be nyt tes i time fø rin gen 
un der veis i pro sjek tet.

Klas si fi se rin gen av pro sjek tet har in gen 
be tyd ning der som pro sjek tet kun mot
tar off ent lig støt te gjen nom Skatte
FUNN, men det vil kun ne ha be tyd
ning om det er fle re støt te ord nin ger 
som be nyt tes til sam me pro sjekt. Der
som det fore lig ger an nen do ku men ta
sjon på klas si fi se rin gen av pro sjek tet 
enn god kjen nings bre vet, kan den ne 
do ku men ta sjo nen bru kes der som det 
er mest guns tig. Til latt an del off ent lig 
støt te va ri e rer med be drifts stør rel se, 
om pro sjek tet (el ler ar beids pak ker i 
pro sjek tet) er klas si fi sert som in du stri
ell forsk ning el ler eks pe ri men tell ut
vik ling, og om pro sjek tet er et sam ar
beids pro sjekt et ter be stem te reg ler.

Kost na der til FoU-pro sjekt
Skat te lo ven § 16–40 med til hø ren de 
for skrift og stats støt te re gel ver ket set ter 
be grens nin ger for hva som kan inn gå i 
fra drags grunn laget. For det før s te må 
kost na de ne være di rek te til knyt tet det 
pro sjek tet som er god kjent av Forsk
nings rå det. For det and re må kost na
de ne et ter sin art være fra drags be ret ti
ge de et ter skat te lo ven kap. 6. I til legg 
må kost na de ne være om fat tet av art. 
25 (3) i for ord ning (EU) nr. 651/2014 
(gruppeunntaksforordningen).

SkatteFUNN og  
do ku men ta sjons krav

Se ni or råd gi ver  
Es pen Mel le by, 
Forsk nings rå det

Seniorskattejurist 
Bjørg Anda,  
Skat te eta ten
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Vær opp merk som når FoUpro sjek tet 
lø per pa ral lelt med van lig drift. Det 
gis ikke fra drag for al min ne li ge 
drifts kost na der, det vil si kost na der til 
skatt yters or di næ re virk som het. Det 
er kun mer kost na de ne i for bin del se 
med sel ve FoUpro sjek tet som kan 
inn gå i fra drags grunn laget. Kost na der 
be drif ten har uav hen gig av pro sjek tet, 
kan ikke inn gå. Det vil være ulov lig 
stats støt te.

Der som for eks em pel et FoUpro sjekt 
in nen fis ke opp drett er god kjent, vil 
kost na de ne for bun det med å gjen
nom fø re kon kre te eks pe ri men ter med 
fôr, me di si ne ring e.l. kun ne inn gå i 
fra drags grunn laget. Be drif ten kan 
ikke leg ge inn alle kost na der ved pro
duk sjo nen, slik som ved li ke hold av 
an legg, lo gi stikk, alt av fôring osv., 

men kun det av eks tra kost na der som 
er nød ven dig for å gjen nom fø re eks
pe ri men tet.

Pro sjekt regn skap
Be drif ten må føre eget regn skap for 
SkatteFUNNpro sjek tet, og det te må 
hol des ad skilt fra be drif tens øv ri ge 
regn skap. Regn ska pet må do ku men
te re både de be reg ne de og de fak tis ke 
kost na de ne i FoUpro sjek tet, og må 
fø res lø pen de gjen nom året. Det kre
ves at be drif ten har et sy stem for re
gist re ring av an tall egne ti mer brukt 
på pro sjek tet. Som do ku men ta sjon av 
per so nal og in di rek te kost na der må 
det kun ne frem leg ges ti me lis ter for 
be drif tens FoUper so na le som vi ser, 
for delt pr. dag, navn på FoUper son, 
an tall ti mer samt hvil ke del mål som 

er be ar bei det. FoUmed ar bei der og 
pro sjekt an svar lig sig ne rer ti me lis te ne 
lø pen de, og minst hvert kvar tal. Man 
kan be nyt te elek tro nisk sig na tur når 
det kan ve ri fi se res at den elek tro nis ke 
sig na tu ren fak tisk er gitt av den ak tu
el le med ar bei de ren.

FoUper so nens no mi nel le års lønn 
samt tids punkt og stør rel se på siste 
lønns re gu le ring må kun ne do ku men
te res.

Bud sjet tet som er opp ført i søk na den, 
er ikke bin den de, men skal være et 
kva li fi sert es ti mat på de plan lag te 
FoUkost na de ne. Det er kun de re el le 
kost na de ne be drif ten har hatt i pro
sjek tet som kan inn gå i fra drags
grunn laget. Kost na den kan være høy
ere el ler la ve re enn det be drif ten 

Om SkatteFUNN

1 Jf. Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 16406 syvende ledd og Gruppeunntaksforordnin
gen (forordning [EU] nr. 651/2014) artikkel 8.
2 Jf. Gruppeunntaksforordningen artikkel 1 pkt. 4.

SkatteFUNNordningen er en skat
tefradragsordning for næringslivet, 
der en andel av forsknings og 
utviklingskostnadene til bedriftene 
støttes gjennom skattesystemet. Den 
grunnleggende ideen er at dette ar
beidet bidrar til verdiskapende for
nyelse for samfunnet og forbrukerne, 
og en bedre konkurransesituasjon for 
bedriftene. SkatteFUNN brukes for 
å avlaste risikoen i alt fra små ny
skapninger i den lille bedriften, til 
forskning i verdensklasse fra store 
konsortier. Bedriften kan selv velge 
tema for arbeidet og bestemmer am
bisjonsnivået for prosjektet, og hvilke 
ressurser som til enhver tid er mulig 
å legge i prosjektet. For 2020 gis det 
skattefradrag med 19 % av kostna
dene til godkjente FoUprosjekter, 
og fradragsgrunnlaget er begrenset 
til kr 25 millioner pr. skattyter pr. 
år. De typiske prosjektene ligger 
langt under denne rammen i om
fang, men det er altså muligheter 
også for store prosjekter gjennom 
SkatteFUNN.

SkatteFUNN kan benyttes av alle 
skattytere som driver virksomhet 
som er skattepliktig i Norge. Skatte
fradraget for kostnader til FoUpro
sjekt gis i sum skatt. Overstiger skat
tefradraget sum skatt hos skattyteren 
i vedkommende inntektsår, blir over
skytende utbetalt skattyter.

Forvaltningen av SkatteFUNN deles 
mellom Forskningsrådet og Skatte
etaten.

Forskningsrådet gjør en faglig vur
dering av innholdet og kvaliteten i 
prosjektet. Saksbehandlere med næ
ringsspesifikk kompetanse vurderer 
om prosjektet oppfyller kriteriene for 
å få godkjent et SkatteFUNNpro
sjekt, slik at bedriften kan kreve 
skattefradrag for kostnadene. Bedrif
ten skal rapportere på fremdrift og 
avvik underveis i prosjektet, og resul
tater etter godkjent prosjektperiode 
til Forskningsrådet.

Skatteetaten kan be om dokumenta
sjon for at de kostnadene det kreves 
fradrag for faktisk tilhører prosjek

tet. Krav om fradrag i skatt for kost
nader til forskning og utvikling sen
des inn via eget RFskjema (1053), 
attestert av revisor, som vedlegg til 
skattemeldingen.

Skatteetaten og Forskningsrådet har 
mulighet til å utveksle opplysninger 
om prosjekter, og samarbeider om å 
gjøre ordningen lett tilgjengelig og å 
begrense misbruk.

Ved krav om SkatteFUNNstøtte 
må en statsautorisert eller registrert 
revisor attestere på skjemaet. Revi
sors oppgave for et godkjent prosjekt 
er å kontrollere at kun kostnader 
 direkte tilknyttet godkjente FoU 
aktiviteter inkluderes i grunnlaget 
for skattefradrag.

Revisor skal altså benyttes uavhengig 
av om bedriften er revisjonspliktig 
eller ikke.

Vær oppmerksom på reglene om 
høyeste tillatte støtteintensitet,1 og 
reglene om foretak i vanskeligheter.2 
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bud sjet ter te med i søk na den, men 
kost na de ne må være knyt tet til det 
god kjen te pro sjek tet slik det er for mu
lert i søk na den, og alle kost na de ne må 
være om fat tet av re gel ver ket.

Forsk nings rå det har for slag til mal for 
fø ring av pro sjekt regn skap på nett si
den www.skattefunn.no. Hvis be drif
ten har et re gist re rings sy stem som 
iva re tar kra ve ne til fø ring av pro sjekt
regn ska pet, kan det be nyt tes.

Der som det kre ves fra drag for FoU 
kjøpt fra nær stå en de un der le ve ran dør 
for over kr 100 000 eks. mer ver di av
gift, skal også un der le ve ran dø ren ut
ar bei de pro sjekt regn skap.

Ak ti vi te ter som ikke kan  
støt tes
SkatteFUNN er støt te til forsk ning 
og ut vik ling, og kost na der til for ek
sem pel lø pen de drift, pro duk sjon, 
va rig ut styr, er verv, opp fø ring el ler 
ut bed ring av fast ei en dom, etc. kan 
ikke inn gå. SkatteFUNNfor skrift 
§ 16–40–2 (3) gir eks emp ler på ak ti

vi te ter som av den grunn ikke støt tes 
gjen nom SkatteFUNN.

Det gis ikke fra drag for kost na der i 
til knyt ning til forsk nings tje nes ter 
som om set tes (opp drags forsk ning). 
Der som en be drift gjen nom fø rer et 
pro sjekt på opp drag av en an nen, og 
får kost na de ne sine dek ket, vil den 
ikke kun ne kre ve støt te for det te.

Kost na der i for bin del se med søk nad 
om god kjen ning av pro sjek tet, og re vi
sor be kref tel se i ved legg til skat te mel
din gen, er ikke FoUak ti vi te ter, og kan 
ikke inn gå i fra drags grunn laget.

Uløn net ar beids inn sats reg nes ikke 
som en fra drags be ret ti get kost nad i 
SkatteFUNNord nin gen. En kelt per
son fo re tak og and re fore tak som ikke 
har an sat te, kan ikke føre lønns kost na
der som grunn lag for skat te fra drag. 
Det vil si at pro sjekt ar beid som ut fø res 
av per so ner med til knyt ning til be drif
ten, men uten å ha et an set tel ses for
hold og do ku men ter bar av talt lønn, 
reg nes som uløn net ar beids inn sats.

Van li ge feil
I kon trol ler gjen nom ført av Skat te eta
ten er det av dek ket feil hos en del pro
sjekt ei e re. Det er først og fremst knyt
tet til man gel fullt pro sjekt regn skap, 
og mang len de el ler feil før te ti me lis ter. 
I noen til fel ler mang ler re vi sors un
der skrift på skje ma RF1053.

Be drif te ne må være opp merk som me 
når FoUpro sjek tet lø per pa ral lelt med 
van lig drift. Det er kun mer kost na
de ne i for bin del se med pro sjek tet som 
kan inn gå, og kost na der be drif ten har 
uav hen gig av pro sjek tet, inn går ikke. 
Det vil være ulov lig stats støt te. En del 
er ikke opp merk som me på det te, og 
fø rer opp mer enn kun FoUkost na
de ne i kra vet til Skat te eta ten.

Kil der:
In for ma sjon fra Skat te eta ten:  
Skatte-ABC

In for ma sjon fra Forsk nings rå det:  
www.skattefunn.no

Bud sjet tet som er opp ført i søk na den, er ikke bin den de, men skal være et kva li fi sert es ti mat på de plan lag te FoU-kost na de ne.
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Å være re si li ent
I ar beids li vet bru kes ofte det eng els ke 
be gre pet re si li ent om det å være ro
bust. Å være re si li ent de fi ne res som: 
the abil i ty to re cov er from setbacks, 
adapt well to chan ge, and keep go ing in 
the face of ad ver si ty. Re si li ens er psy
ko lo gisk mot stands kraft, med and re 
ord de fak to re ne som har sam men
heng med at man be hol der en psy kisk 
styr ke og hel se til tross for stress og 
på kjen nin ger. I ho ved trekk er det ev
nen til å hode roen i møte med det 
li vet byr på. Å være re si li ent vil si at 
man er ro bust.

I en stu die som ble pub li sert av Dr. 
Gil li an Sha pi ro og Sa rah Bond ble 
835 an sat te i Stor bri tan nia spurt om 
hva som ut ford ret de res mot stands
kraft mest. 75 % svar te at det van ske
lig ste var å hånd te re ut ford ren de kol
le g er og po li tis ke be slut nin ger i 
or ga ni sa sjo nen. Dis se ble et ter fulgt av 
stress og per son lig kri tikk. Det er 
grunn til å tro at det ikke er an ner
ledes blant nors ke ar beids ta ke re. I en 
un der sø kel se fore tatt av Re spons Ana
lyse for Prof  ce, med mer enn 2500 
yr kes ak ti ve res pon den ter, kom det 
frem at over 60 pro sent av nors ke le
de re har vært ut brent el ler er i fa re
sonen for å bli det.

Hvor for er re si li ens vik tig?
Det er bare én ting du kan kon trol le re 
i li vet – det er deg selv. Ut ford rin ger, 
hind rin ger og tøff e ti der er uunn gåe
lig. Der for er det så vik tig å være for
be redt. Tenk deg at det på et el ler an
net tids punkt er deg el ler dine 
kol le g er det gjel der. Du må vite at 
ro bust het er en men tal fer dig het som 
er tren bar. Ak ku rat som ved fy sisk 
tre ning blir vi ster ke re og får bedre 
ut hol den het, når vi set ter av tid til og 
gjen nom fø rer spe si fikk tre ning.

Nå skal jeg gi deg fem stra te gi er for å 
øke din mot stands kraft, slik at du og 
dine med ar bei de re kan være i ba lan se i 
en hek tisk hver dag, og leve et godt liv.

1. Sørg for at du får nok, og tid lig 
nok, søvn. Un der søvn skjer livs
nød ven di ge pro ses ser både for 
hjer nen og krop pen for øv rig. 
So ver vi for lite, kan det få sto re 
kon se kven ser. Ved for lite søvn 
på fø rer vi krop pen en stør re stress
be last ning. Det te er med på å 

stra te gi er for mer 
ro bus te le de re og 
med ar bei de re

Ar beids li vet og li vet el lers er ikke per fekt til en hver tid. Selv om du 
kan skje er godt for nøyd med hvor dan du har det ak ku rat nå, vil du møte 
hind rin ger, ut ford rin ger og til ba ke slag som vil tes te deg som men nes ke. 
Det te gjel der alle – le de re og med ar bei de re. Der for er det vik tig å styr ke 
og bygge mot stands kraft som en del av en bæ re kraf tig or ga ni sa sjon.

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

Re si li ens er psy ko lo gisk mot stands kraft, med and re ord de fak to re ne som har sam men heng med at 
man be hol der en psy kisk styr ke og hel se til tross for stress og på kjen nin ger.

5
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svek ke im mun for sva ret og vi er 
mer mot ta ke li ge for syk dom og 
pla ger.

2. Velg be visst hvor du har fo kus. 
Gjen nom sy ste ma tisk mind ful
nesstre ning kan du blant an net 
trene opp ev nen til å kon sen tre re 
deg om en ting av gan gen, hva du 
vel ger å ha fo kus på og ta hen
sikts mes si ge valg ba sert på vir ke
lig he ten.

3. Ba lan se mel lom inn sats og hvile 
i hver da gen. At vi tar vare på 
grunn mu ren vår, er av gjø ren de for 
WorkLife Bal ance. Som vi la der 
mo bi len, må vi lade kropp og 
hode. Hus ker du Sta tens Veg ve sen 
sin kam pan je «Stopp og sov 15 
mi nut ter»? Tenk på ar beids da gen 
som en kjø re tur! Be nytt hvi le rom
met på job ben el ler et stil le sted på 
hjem me kon to ret. Kom deg bort 
fra pcen, sett deg i en stol el ler 
legg deg ned, skru på alar men på 
te le fo nen og lukk øy ne ne.

4. Gi hjer nen gode ar beids be tin
gel ser. Grunn mu ren vår be står av 
nok søvn og hvile, ba lan sert fy sisk 
ak ti vi tet og kost hold, din ind re 
dia log. Det te er sen tra le fak to rer 
for å kun ne gi hjer nen gode ar
beids be tin gel ser, slik at vi pri ori te
rer, gjør en ting av gan gen, gjør 
van ske lig ste opp ga ve først og re
du se rer di strak sjo ner som til gjen
ge lig het, epost, so si a le me di er, 
m.m.

5. Spør deg selv: det jeg gjør – hjel
per det meg el ler ska der det 
meg? Sto re de ler av da gen gjør vi 
ting på au to pi lot og på man ge 
må ter er det bra for oss. Med stor 
sann syn lig het har du også noen 
inn øv de uva ner som gjø res via 
au to pi lo ten, som er lite hen sikts
mes si ge og som ikke hjel per deg 
med det du øns ker å opp nå.

Som le der er det vik tig at du er en god 
rol le mo dell og ser dine med ar bei de re. 
Gjør du noe ak tivt for å ta vare på deg 
selv slik at du har ba lan se i li vet og er 
ro bust? Hvil ke til tak kan dere set te i 
gang, ev. hva kan dere gjø re mer av 
for å bygge ro bus te med ar bei de re for 
en bæ re kraf tig or ga ni sa sjon?

Ho ved re ge len er at et 
un der skudd kan fra drags fø res i 
an nen inn tekt el ler frem fø res til 
fra drag i frem ti di ge inn tek ter. En 
sær re gel for 2020 gjør at 
ak sje sel ska per mv. ved 
skat te av reg nin gen vil kun ne få 
ut be talt skat te ver di en av 
un der skudd for 2020.

Om du en kel te år for eks em pel har 
sto re ved li ke holds kost na der på skat te
plik tig ut leie av en lei lig het, vil kost
na de ne kun ne over sti ge leie inn tek
te ne. Un der skud det vil da kom me til 
fra drag i dine øv ri ge inn tek ter som 
for eks em pel i lønns inn tekt el ler an
nen ka pi tal inn tekt. Fra dra get vil være 
be gren set til et fra drag i al min ne lig 
inn tekt med 22 %.

Den del en av un der skud det som ikke 
kom mer til fra drag, vil kun ne frem fø
res til se ne re år. Un der skud det fø res 
opp i skat te mel din gen og kom mer da 
til fra drag før s te år med po si tiv inn
tekt. På sam me måte vil et ak sje sel
skap kun ne frem fø re et un der skudd.

Un der skudd kan falle bort
Det er in gen tids be grens ning på ret
ten til å frem fø re un der skudd. Det er 

hel ler in gen be grens ning i ad gan gen 
til å fradra un der skud det i an nen type 
virk som het. Et ak sje sel skap vil ha fra
drag for frem ført un der skudd som 
skri ver seg fra en opp hørt virk som het 
hvis sel ska pet se ne re star ter an nen 
virk som het.

End res ei er for hol de ne i ak sje sel ska pet 
el ler sel ska pet blir part i en fu sjon, 
fi sjon el ler an nen trans ak sjon hvor 
ut nyt tel se av un der skud det er ho ved
mo ti vet, vil un der skud det falle bort. 
Med and re ord kan du ikke kjøpe deg 
et skat te mes sig un der skudd. Kjø pes 
ak sjer i et «tomt sel skap» med un der
skudd, men uten virk som het, ei en de
ler, an sat te el ler ak ti vi tet mv., vil un
der skud det mest sann syn lig frem stå 
som ho ved mo ti vet. Har sel ska pet 
fort satt virk som het, vil for ret nings
mes si ge mo ti ver ut over ut nyt tel se av 
un der skud det, kun ne frem stå som et 
ho ved mo tiv.

Vær opp merk som på at det for ak sje
sel ska per mv. er en sær skilt opp lys

Fra drag for  
un der skudd

Un der skudd kan van lig vis 
fra drags fø res i an nen inn tekt el ler 
frem fø res til fra drag i frem ti di ge 
inn tek ter. En sær re gel for 2020 
gjør at ak sje sel ska per mv. ved 
skat te av reg nin gen vil kun ne få 
ut be talt skat te ver di en av 
un der skudd for 2020.

Rådgiver skatt 
Paal Braanaas, 
Revisorforeningen
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nings plikt i skat te mel din gen side 1 
for sel ska per som har kom met inn i 
skatte kon sern ved slik om or ga ni se ring 
el ler trans ak sjon. Punk tet er be gren
set til til fel ler der un der skud det over
sti ger én mil li on kro ner. Selv om un
der skud det er mind re enn én mil li on 
kro ner, må sel ska pet i slike si tua sjo ner 
vur de re om det skal gis yt ter li ge re 
opp lys nin ger knyt tet til trans ak sjo
nen. Frem fø res et un der skudd i skat
te mel din gen uten nær me re opp lys nin
ger, vil det kun ne be trak tes som en 
urik tig opp lys ning, som kan gi til
leggs skatt.

Til ba ke fø ring av un der skudd
Un der skudd kan ikke bare frem fø res 
til fra drag, men un der skudd kan også 
til ba ke fø res mot tid li ge re års inn tekt. 
Ad gan gen opp står ved opp hør av 
virk som het el ler ved opp løs ning av 
sel skap. Først nevn te til fel le for ut set ter 
at det dri ves to el ler fle re virk som he
ter. Der som en av virk som he te ne som 
tid li ge re har gitt over skudd, opp hø rer, 
men opp hø rer med et udek ket un der
skudd (øv rig virk som het gir hel ler 
ikke over skudd), kan det gi grunn lag 
for å end re skatte fast set tin gen for tid
li ge re år, al ter na tivt kan un der skud det 

frem fø res. Be stem mel sen vil i stør re 
grad be nyt tes ved opp løs ning av sel
skap.

Ret ten til til ba ke fø ring gjel der ikke 
et hvert un der skudd. Un der skud det 
må ha opp stått i opp hørs året el ler i 
året før opp hørs året. Opp står un der
skud det i opp hørs året 2020, kan 
skatt yter end re skatte fast set tin gen for 
2019 og 2018. Har un der skud det 
opp stått i året for ut (2019) for opp
hørs året (2020), vil også 2018 kun ne 
end res.

Det kan opp stå si tua sjo ner der ret ten 
til å til ba ke fø re un der skudd av skjæ res. 
Det kan være si tua sjo ner der opp hør 
av virk som he ten el ler opp løs ning av 
sel ska pet strek kes ut i tid og går over 
et års skif te. Er 2018 siste år med over
skudd, går ret ten til bake fø ring tapt 
om opp hør av virk som het el ler opp
løs ning først skjer i 2021.

Spørs må let om når en virk som het 
el ler even tu elt en av fle re virk som he
ter er opp hørt, be ror på en hel hets
vur de ring. Salg av drifts mid ler, 
mang len de ak ti vi tet og inn tek ter mv., 
vil være mo men ter i vur de rin gen.

Tids punk tet for når et ak sje sel skap er 
opp løst, vil være når av vik lings sty ret 
treff er be slut ning om ut de ling til ei
er ne et ter at sel ska pets for plik tel ser er 
dek ket og kre di tor fris ten er ut løpt.

Sær re gel for 2020
Det er inn ført en til ba ke fø rings ord
ning for un der skudd i 2020. Ak sje sel
ska per mv. vil ved skat te av reg nin gen 
kun ne få ut be talt skat te ver di en av 
un der skudd for 2020. Fra dra get er 
be gren set til sum men av al min ne lig 
inn tekt i 2018 og 2019. Udek ket un
der skudd som over sti ger 30 mil li o ner 
kro ner gis det imid ler tid ikke fra drag 
for.

Be stem mel sen vil ikke gjel de for sel
ska per som er stif tet ved skat te fri om
dan ning i 2020. Den vil hel ler ikke 
gjel de for sel ska per med del ta ker fast
set ting og for ei e re av en kelt per son
fore tak. Opp hø rer virk som het i 2020 
el ler opp lø ses sel ska pet i 2020, vil hel
ler ikke be stem mel sen gjel de. Da gjel
der de al min ne li ge be stem mel se ne 
om talt over.

Sel ska per som om fat tes, vil au to ma tisk 
få fra dra get ved skat te av reg nin gen.

MID LER TI DIG LOV OM RE KON STRUK SJON

Mer flek sib le reg ler for 
gjelds for hand ling

Rådgiver regnskap 
Signe Haakanes,  
Revisorforeningen

En ny lov – re kon struk sjons lo ven 
– inn fø rer mer flek sib le reg ler om 
gjelds for hand ling for fore tak med 
al vor li ge øko no mis ke pro ble mer.

Den mid ler ti di ge lo ven tråd te i kraft 
11. mai 2020 og vil gjel de ut året. 
Bru ken av be gre pet re kon struk sjon – 
skal un der stre ke at det er tale om en 
nød ven dig om leg ging av virk som he
ten og må ten den dri ves på, hvor en 
sa ne ring av gjel den bare er en del av 
løs nin gen.

I til legg til re kon struk sjons lo ven er 
det inn ført for skrifts reg ler om enk le re 

re kon struk sjons for hand lin ger for små 
fore tak.

Lite vel eg net kon kurs lov giv ning
Det har vært åp net svært få gjelds for
hand lin ger for di reg le ne i kon kurs
loven har vært lite eg net til å gjen nom
fø re en vel lyk ket re kon struk sjon av 
virk som he ten. Et ter kon kurs lo vens 
reg ler kan gjelds for hand ling først kre
ves når skyld ne ren ikke kan opp fyl le 
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for plik tel se ne sine et ter hvert som de 
for fal ler. Der med kan det være for lite 
mid ler igjen i fore ta ket og for sent til å 
få til en løs ning. Eff ek ti ve re kon struk
sjons reg ler kan bi dra til at be drif ter 
som un der nor ma le om sten dig he ter er 
lønn som me, i stør re grad kan red des 
og ar beids plas ser og ver di er sik res.

Reg le ne om re kon struk sjons for hand
lin ger i den mid ler ti di ge lo ven kan 
er stat te kon kurs lo vens reg ler om 
gjelds for hand ling og tvangs ak kord.

Vir ke mid le ne
Et vik tig mål er å gi den ut sat te be
drif ten fle re vir ke mid ler i for hand lin
ger med kre di to re ne enn det man har 
i kon kurs lo vens reg ler om gjelds for
hand lin ger og tvangs ak kord:

• For hand lin ger om re kon struk sjon 
kan inn le des tid li ge re, mens skyld
ne ren fort satt har mid ler igjen. Et
ter reg le ne i kon kurs lo ven kan 
gjelds for hand ling først kre ves når 
skyld ne ren ikke kan opp fyl le for
plik tel se ne sine et ter hvert som de 
for fal ler. I den nye lo ven er ters ke
len gjort la ve re og mer skjønns mes
sig. En skyld ner som har, el ler i 
over skue lig frem tid vil få, al vor li ge 
øko no mis ke pro ble mer, kan kre ve 
re kon struk sjons for hand lin ger. Kre

di to rer kan også kre ve re kon struk
sjons for hand lin ger der som skyld ne
ren ikke kan opp fyl le sine 
for plik tel ser et ter hvert som de for
fal ler. Sel ska pet kan mot set te seg en 
slik åp ning. Tan ken er at be gjæ rin
gen fra kre di tor vek ker sel ska pets 
le del se og bi drar til å få åp net re
kon struk sjon før det er for sent.

• Det er let te re å ved ta en re kon
struk sjons plan. Som før er det to 
for mer for ord ning av gjel den, fri
vil lig ord ning og tvangs ak kord. 
Fri vil lig re kon struk sjon for ut set ter 
som før at in gen av kre di to re ne 
stem mer mot for slaget, men pro se
dy ren for ved ta kel se er for enk let. 
For ved ta kel se av tvangs ak kord er 
det til strek ke lig at kre di to rer som 
re pre sen te rer minst halv par ten av 
sam let be løp stem mer for, i mot set
ning til krav om kva li fi sert fler tall 
et ter kon kurs lo vens reg ler.

• Det er gitt stør re ad gang til helt 
el ler del vis salg av virk som he ten og 
om gjø ring av gjeld til ak sje ka pi tal.

• Det er gjort mid ler ti dig unn tak fra 
det off ent li ges for trinns rett for krav 
på skatt og mer ver di av gift, med 
unn tak av skat te trekk.

• Det er åp net for å få pan te sik ker het 
for lån til fi nan si e ring un der re kon
struk sjo nen med pri ori tet for an 
and re pant ha ve re, så kalt superprio
ritetslån.

• Sel ska pets be skyt tel se mot åp ning 
av kon kurs og gjen nom fø ring av 
tvangs dek ning un der re kon struk
sjons for hand ling, er styr ket. Sel ska
pet er sik ret be skyt tel se i hele re
kon struk sjons pe ri oden mot 
kon kurs be gjæ rin ger, ut legg og 
tvangs salg, samt he ving av av ta ler 
grun net be ta lings mis lig hold in nen 
åp nin gen av re kon struk sjon.

Må for skudds be ta le kost na der
I be gjæ rin gen om re kon struk sjon må 
sel ska pet re de gjø re for hvor dan re kon
struk sjo nen skal gjen nom fø res og fi
nan si e res. Vi de re må det inn be ta les et 
for skudd til dek ning av kost na de ne 
ved re kon struk sjons for hand lin ge ne. 
Iføl ge for ar bei de ne vil for skud det sjel
den være la ve re enn kr 300 000.

Sel ska pets sty re be hol der rå dig he ten 
over sel ska pet un der til syn av en retts

opp nevnt re kon struk tør og van lig vis 
en til tre kre di tor re pre sen tan ter (kre
di tor ut valg) i til legg. Re kon struk tø
ren skal være en ad vo kat med er fa ring 
fra in sol vens be hand ling. Re kon struk
tø ren og kre di tor ut val get ut gjør re
kon struk sjons ut val get. Ut val get har 
inn syn i sel ska pets øko no mis ke for
hold, be slut nings myn dig het i en kel te 
for hold og myn dig het til å gi på legg.

Ret ten skal et ter inn stil ling fra re kon
struk sjons ut val get opp nev ne en bo re
vi sor til å fore ta re vi sjon av skyld ne
rens regn ska per og for ret nings før sel, 
hvis ikke ret ten fin ner det for svar lig å 
over la te re vi sjo nen til et av re kon
struk sjons ut val gets med lem mer.

Det tas sik te på per ma nen te  
reg ler se ne re
Lo ven er mid ler ti dig, og vil opp he ves 
1. ja nu ar 2022. Et for slag til per ma
nen te reg ler om re kon struk sjons for
hand lin ger var på hø ring høs ten 
2016, men har blant an net på grunn 
av nye EUreg ler ikke vært fulgt opp. 
Det har iføl ge de par te men tet vært 
be gren set tid til å gjø re inn gå en de 
vur de rin ger av for slage ne i hø rin gen. 
Det er grun nen til at det i den ne om
gang er ved tatt en mid ler ti dig lov.

Jus tis de par te men tet ut ta ler i lov pro po si
sjo nen at må let på sikt bør være å ut re de 
per ma nen te reg ler om re kon struk sjon, 
som byg ger på og vi de re ut vik ler løs nin
ge ne i den mid ler ti di ge lo ven.

For enk lin ger for små fore tak
For skrifts reg le ne om for enk lin ger for 
små fore tak gjør at sel ve re kon struk
sjons pro ses sen kan for enk les og for
kor tes. Det er lagt til ret te for at for
be re del se og gjen nom fø ring av 
re kon struk sjons for hand lin ger i stor 
grad kan gjen nom fø res i en sam let 
pro sess. Reg le ne åp ner blant an net for 
at små be drif ter kan få opp nevnt en 
råd gi ver som kan bi stå med å ut for me 
et for slag til re kon struk sjon på et tid
li ge re tids punkt.

Gren se ne for små fore tak er i den ne 
sam men heng satt til mak si malt ti års
verk, mind re enn seks mil li o ner kro
ner i drifts inn tek ter og mind re enn 
23 mil li o ner kro ner i ba lan se sum.

Mer flek sib le reg ler om gjelds for hand ling for 
fore tak med al vor li ge øko no mis ke pro ble mer 
kan bi dra til at be drif ter som un der nor ma le 
om sten dig he ter er lønn som me, i stør re grad kan 
red des og ar beids plas ser og ver di er sik res.
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Til skudds ord nin ger
Det er blitt inn ført en rek ke ord nin ger 
for å dekke en ten på løp te kost na der 
el ler tap te inn tek ter. Dis se ord nin ge ne 
er i ferd med å fa ses ut, men vi skal 
li ke vel gi en over sikt over de vik tig ste.

«Kon tant støt te» for fore tak med 
stort om set nings fall
Ord nin gen skal gi en kom pen sa sjon 
for uunn gåe li ge fas te kost na der for 
be drif ter som har tapt hele el ler de ler 
av om set nin gen som føl ge av vi rus ut
brud det. Ord nin gen gjel der fra mars 
til og med au gust, men fa ses grad vis 
ut ved at det er fast satt en la ve re støt
te fak tor for juni, juli og au gust enn 
for tid li ge re må ne der. For pe ri oden 

mars–mai har søk nads fris ten ut løpt, 
men for juni, juli og au gust kan det 
sø kes inn til den 31. ok to ber til kom
pensasjonsordning.no.

Tapt inn tekt for selv sten dig  
næ rings dri ven de og fri lan se re
Ord nin gen kom pen se rer for opptil 
80 % av tapt inn tekt inn til 6G og gjel
der fra 14. mars og ut ok to ber. Man får 
ikke dek ket de før s te 16 da ge ne av inn
tekts ta pet. Søk na der sen des et ter
skudds vis én gang i må ne den til nav.no.

Id ret ten og fri vil lig he ten
Ord nin gen gjaldt opp rin ne lig tap te 
inn tek ter fra av lys te ar ran ge men ter, 
men ble fra mai ut vi det til å gjel de 

fle re for mer for tapt inn tek ter t.o.m. 
au gust som skyl des på legg el ler råd fra 
sta ten. Søk nads fris ten har ut løpt.

Kul tur sek to ren
Kom pen sa sjons ord nin gen for av lys te 
ar ran ge men ter ble fra mai ut vi det til 
også å om fat te tap te inn tek ter for un
der le ve ran dø rer og ak tø rer som leier 
ut lo ka le. Ord nin gen skul le gjel de ut 
au gust, men Kul tur de par te men tet har 
be stemt at ord nin gen skal vi de re fø res 
ut 2020, men kom pen sa sjons be lø pet 
trap pes ned fra ok to ber og skal kun 
om fat te av lys te ar ran ge men ter. Sam
tidig etab le res det en egen sti mu le
rings ord ning.

Lønns støt te for å ta per mit ter te 
til ba ke i jobb
Be drif ter som tok per mit ter te til ba ke 
til jobb i juli og/el ler au gust, kan få et 
kon tant til skudd på inn til kr 15 000 
pr. an satt pr. må ned. Bedrifter må ha 
hatt et omsetningsfall på minst 10 % 
og den an sat te måt te være per mit tert 
pr. 28. mai. Lonnstilskudd.no skal 
være klar til å ta imot søk na der fra 
ok to ber.

Regjeringen har varslet at den vil 
foreslå å innføre en ny runde med 

Det er blitt inn ført en rek ke 
ord nin ger for å dekke en ten 
på løp te kost na der el ler tap te 
inn tek ter som skyl des 
ko ro na-epi de mi en.

Rådgiver skatt 
Børge Busvold,
Revisorforeningen

KO RO NA TIL TA KE NE

De vik tig ste  
støt te ord nin ge ne
I ar tik ke len får du en over sikt over de vik tig ste støt te ord nin ge ne og 
and re til tak som myn dig he te ne har kom met med i for bin del se med 
ko ro na kri sen for å støt te be drif ter og en kelt per so ner. Ho ved vek ten er 
lagt på til tak som fort satt gjel der.
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lønnsstøtte for oktober, november og 
desember for bedrifter som henter 
tilbake ansatte som var permittert pr. 
31. august 2020.

Skatt og av gift
Det er ved tatt en rek ke lempinger i 
fris ter, sank sjo ner (tvangs mulkt) og 
sat ser på skat te om rå det. Vi om tal te 
dis se lempingene i en ar tik kel i 
nr. 2–2020 og skal der for bare kort 
gjen ta de vik tig ste her:

• Skat te eta ten har opphevet tvangs
mulkt ved for sent le ver te mel din
ger og opp ga ver t.o.m. september.

• Fris ten for å le ve re skat te mel ding 
for næ rings dri ven de og sel ska per 
ble ut satt til 31. au gust. Den sam
me fris ten gjel der for skat te fri om
dan ning.

• Be ta lings fris ten for en rek ke skat ter 
og av gif ter er ut satt.

• Det er inn ført en mer flek si bel ord
ning for søk nad om be ta lings ut set
tel se for for fal te skat ter og av gif ter i 
pe ri oden fra 10. juni og ut 2020. 
Ren ter be reg nes med 6 % i ste det 
for den or di næ re sat sen på 8 %. 
Søk nad sen des på skatteetaten.no.

• Lav MVAsats er re du sert fra 12 % 
til 6 % fra 1. ap ril til 31. ok to ber.

• Ar beids gi ver av gif ten for tred je ter
min (mai og juni) ble re du sert med 
4 pro sent po eng.

Også når det gjel der end rin ger i skat
te reg le ne ble de fles te om talt i ar tik ke
len i nr. 2–2020. De vik tig ste end rin
ge ne er:

• Sel ska per med un der skudd i 2020, 
men med over skudd i 2018/19, får 
ut be talt skat te ver di en av un der
skud det (22 %) ved skat te opp gjø ret 
for 2020 (høs ten 2021).

• 30 % start av skriv nin ger på drifts
mid ler i sal do grup pe d er ver vet fra 
og med 20. juli 2020.

• «Verd set tel ses ra bat ten» på ak sjer, 
an de ler og drifts mid ler øker fra 
25 % til 35 % i 2020.

• Let tel ser i ord nin ge ne med til de ling 
av ak sjer til an sat te og opsjonsskat
teordningen for små oppstartselska
per. Det sam me gjel der ord nin gen 
for ak sje inn skudd i små oppstart
selskaper der be løps gren sen he ves 

til én mil li on kro ner pr. in ves tor og 
der også an sat te kan be nyt te seg av 
ord nin gen i 2020 og 2021.

Låne- og ga ran ti ord nin ger
Det er inn ført en rek ke låne og ga ran ti
ord nin ger for å bedre lik vi di te ten i be
drif te ne. Fle re av dis se ord nin ge ne var 
ret tet spe si fikt mot en kel te sær lig ut sat te 
bran sjer. Av ord nin ger som gjel der mer 
ge ne relt og som fort satt gjel der er:

Stat lig ga ran ti ord ning
Det gis 90 pro sent stats ga ran ti på hvert 
lån, mak si malt 50 mil li o ner kro ner pr. 
be drift, inn til 150 mil li o ner kro ner til 
stør re be drif ter. Det er ban ke ne som 
be tje ner ord nin gen, og selv inn vil ger 
lån til sine lå ne kun der. Ga ran ti ord nin
gen er for len get til å gjel de ut 2020.

Sta tens ob li ga sjons fond
Sta tens ob li ga sjons fond er gjen opp ret
tet med en ram me på inn til 50 mil li
ar der kro ner. Til ta ket er ret tet mot 
stør re nors ke sel ska per, uav hen gig av 
bran sje, og for val tes av Fol ke trygd
fon det.

In no va sjon Norge
In no va sjon Norge ad mi nist re rer en 
rek ke låne og ga ran ti ord nin ger med 
for mål å fi nan si e re in no va sjon og ut
vik ling. Les mer om ord nin ge ne på 
innovasjonnorge.no.

Per mit te rin ger, dag pen ger  
sy ke pen ger mv.
De vik tig ste til ta ke ne som er inn ført 
ifm. ko ro na pan de mi en er:

Per mit te rings reg le ne
I mars ble var sel fris ten og plik ten til å 
be ta le lønn re du sert fra 14 da ger til to 
da ger ved ufor ut set te si tua sjo ner som 
ko ro na si tua sjo nen. NAV be ta ler lønn 
opp til 6G for da ge ne 3 til 20 til ar
beids ta ker.

Fra og med 1. sep tem ber er ar beids
givers lønns plikt ved per mit te ring økt 
fra to til ti da ger.

Re gje rin gen har vars let at den vil ut
vi de per mit te rings pe ri oden fra 26 til 52 
uker fra 1. no vem ber. I til legg fore slås 
det å inn fø re en ar beids gi ver pe ri ode II 

på fem da ger et ter 30 ukers per mit te
ring med virk ning fra 1. ja nu ar 2021.

Sy ke pen ger
Ar beids gi ve re skal kun be ta le sy ke
lønn for de tre før s te da ge ne for sy ke
fra vær som skyl des ko ro na. Ar beids
giver får re fun dert sy ke pen ger 
ut be talt for dag 4 til 16 fra NAV. Fri
lan se re og selv sten dig næ rings dri
ven de vil få sy ke pen ger fra NAV fra 
fjer de dag.

Den ut vi de de ret ten til å bru ke egen
mel ding opp hør te fra 1. juni. Det te 
gjel der også covid19re la tert fra vær. 
Ar beids gi ver ne kan imid ler tid fort satt 
vel ge å god ta egen mel ding de før s te 
16 da ge ne. Ord nin gen med at NAV 
be ta ler sy ke pen ger fra dag fire gjel der 
frem de les.

Det ut be ta les ikke sy ke pen ger til per
so ner som bry ter na sjo na le myn dig he
ters rei se råd og der for får ka ran te ne
plikt ved hjem komst til Norge.

Om sorgs pen ger («sykt barn»)
Fra 13. mars til 30. juni ble ar beids
givers plikt til å dekke om sorgs pen ger 
re du sert fra ti til tre da ger og an tall 
om sorgs da ger ble dob let. Res ten dek
kes av NAV.

Fra 1. juli må ar beids gi ver igjen dekke 
ti da ger for ka len der å ret 2020. An tall 
om sorgs da ger ble imid ler tid null stilt. 
Ar beids ta ker har alt så ikke len ger 
krav på dob belt an tall da ger, men rett 
til ti da ger fra 1. juli og ut året.

Regjeringen har foreslått å utvide an
tall omsorgsdager for foreldre som har 
brukt opp kvoten dersom lokale ut
brudd gjør at skole eller barnehage må 
stenge eller klasser settes i karantene.

Dag pen ger
Dag pen ge mot ta ker ne som nær met 
seg maks gren sen for mot tak av yt el
sen (52 el ler 104 uker), har fått for len
get dag pen ge pe ri oden ut ok to ber.

And re til tak
Av til tak som ikke er nevnt oven for, 
kan nev nes:
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Sty re mø ter og ge ne ral for sam ling 
uten fy sisk møte
Det er gjort unn tak fra krav til fy sisk 
møte i bl.a. ak sje lo ve ne, sel skaps lo ven, 
stif tel ses lo ven og samvirkelova slik at 
sty re mø ter og ge ne ral for sam ling/års
mø te mv. kan hol des uten fy sisk møte 
(f.eks. som te le fon mø te el ler elek tro
nisk). Regjeringen har foreslått å for
lenge unntaket til 1. juni 2021.

Til sva ren de unn tak er gjort for ei er
sek sjons sam ei er, bo retts lag og bo lig
byg ge lag.

Frist for å av hol de ge ne ral -
forsamling, års mø te og fast set te 
regn skap
Fris ten for å av hol de or di nær ge ne ral
for sam ling el ler års mø te for ak sje sel
ska per og sam vir ke fore tak er ut satt 
med to må ne der. Det te gjel der også 
for fast set tel se av års regn skap, års be
ret ning og re vi sjons be ret ning. Sam me 
frist ut set tel se er gitt for bo lig byg ge
lag, bo retts lag og bo lig sam eier. Reg
le ne opp he ves 1. no vem ber 2020.

Mid ler ti dig lov om re kon struk sjon
Det er ved tatt en mid ler ti dig lov om 
re kon struk sjon med end rin ger i reg le ne 
for gjelds for hand ling. For må let er å 
re du se re ri si ko en for unø di ge kon kur ser 
i le ve dyk ti ge be drif ter som ram mes av 
akutt svikt i inn tek te ne som føl ge av 
vi rus ut brud det. Det er vi de re ved tatt en 
egen for skrift om for enk let re kon struk
sjons for hand ling for små fore tak. Reg
le ne opp he ves 1. ja nu ar 2022.

Skattefri fordel ved kjøp av 
aksjer mv. i arbeidsgiver-
selskapet
Arbeidstaker kan gis en skattefri for
del i form av underkurs ved ansattes 
kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet. 
Den maksimale skattefrie fordelen 
økes fra 3 000 til 5 000 kroner. End
ringen trådte i kraft i juni med virk
ning fra og med inntektsåret 2020.

Opsjonsskatteordningen 
for små oppstartsselskaper 
utvidet
Vilkåret om at ordningen bare omfatter 
personer som er ansatt etter 1. januar 
2018 oppheves. Videre utvides ordnin
gen slik at selskap med 25 ansatte eller 
færre kan bruke ordningen, og den øvre 
grensen for selskapets samlede drifts
inntekter og balansesum blir hevet til 
25 mill. kroner. Endringene trådte i 
kraft 25. juni 2020.

Redusert engangsavgift på 
bruktimporterte biler
Engangsavgiften for bruktimporterte 
motorvogner eldre enn fem år blir 
redusert med virkning fra 1. juli 
2020. Forsinkelsesrente og standard
kompensasjon.

Notiser
Forsinkelsesrenten fra 1. juli er satt 
ned til 8 prosent p.a. Satsen for stan
dardkompensasjon er satt til 430 kro
ner, en økning på 30 kroner.

Formuesskatt
Verdsettelsesrabatten i 
formuesskatten økes for 
aksjer, driftsmidler mv. 
(herunder næringseien

dom) fra 25 til 35 prosent med virk
ning fra inntektsåret 2020.

Det er også vedtatt en midlertidig ord
ning om utsatt betaling av formuesskatt 
på virksomhetsformue for inntektsåret 
2020. Denne gjelder for personlige eiere 
når virksomheten har regnskapsmessig 
underskudd. 

Den lave merverdiavgifts-
satsen er midlertidig redusert
Den lave merverdiavgiftssatsen har 
blitt redusert fra tolv til seks prosent 
med virkning fra 1. april 2020 til og 
med 31. oktober 2020.

Midlertidig fritak fra lønns-
rapportering for utenlandske 
arbeidsgivere
Det er gitt fritak fra rapporterings
plikten og plikten til å foreta for
skuddstrekk for utenlandske foretak 
som har ansatte som utfører arbeid fra 
hjemmekontor i Norge i stedet for fra 
sitt faste arbeidssted i utlandet som 
følge av covid19utbruddet.

Bedriftskantiner og 
merverdiavgift
Kan kantineoperatører behandle beta
lingen fra bedriftskunder som ensidig 
tilskudd som ikke anses som avgifts
pliktig vederlag? Og er deler av beta
lingen vederlag for næringsmidler 
med redusert sats?

Skattedirektoratet har utgitt en prin
sipp uttalelse hvor de redegjør for sitt 
syn. 

Skattedirektoratet kommer til at be
driftskunde, som kjøper inn kanti
netjenester fra kantineoperatør, skal 
faktureres med merverdiavgift. Dette 
gjelder når vederlaget fra brukerne av 
kantinen tilfaller bedriftskunden, som 
på sin side betaler operatøren et nær
mere beregnet «management fee». 

Skattedirektoratet mener også at 
kantineoperatør ikke kan skille ut en 
andel av sin leveranse til bedrifts
kunden som omsetning av nærings
midler. Omsetningen anses som ser
veringstjeneste og skal faktureres 
med ordinær sats. 
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Reglene for bruk av 
hjemmekontor

Pålegg om hjemmekontor
Arbeidssted skal være fastsatt i ar
beidsavtalen til den enkelte. Normalt 
vil dette være virksomhetens nærings
lokaler. I så fall betyr det at arbeids
giver kan kreve at ansatte møter opp 
på kontoret til avtalt tid – uavhengig 
av om den ansatte egentlig trives best 
med å jobbe hjemmefra.

Samtidig vil arbeidsgiver i kraft av sin 
alminnelige styringsrett i noen tilfel
ler ha rett til å pålegge ansatte hjem
mekontor. Dette forutsetter imidler
tid at arbeidsgiver har saklig grunn, 
og at de ansatte ikke forskjellsbehand
les på en urimelig måte. 

Hvis smittevern tilsier at hjemmekon
tor er den beste løsningen, vil dette 
kunne trumfe andre hensyn. Uansett 

vil det være avgjørende at arbeidsgiver 
gjør en grundig og god vurdering. Før 
arbeidsgiver innfører pålagt hjemme
kontor, anbefales det at grunnlaget 
for beslutningen drøftes med arbeids
takernes representanter. Gjennom 
drøftingene kan arbeidsgiver forsikre 
seg om at alle relevante hensyn er tatt 
med i vurderingen. Det er alltid en 
god idé å snakke sammen først!

Når ansatte krever  
hjemmekontor
På den annen side vil ansatte av ulike 
grunner ha behov for, eller ha et 
ønske om, å jobbe hjemmefra. Dette 
kan for eksempel skyldes at de be
finner seg i risikogrupper og/eller er 
avhengige av å reise med kollektiv

transport til arbeidsstedet. Hvorvidt 
den ansatte da skal få viljen sin, må 
også her løses på bakgrunn av en 
grundig helhetsvurdering.

Igjen kan smittevernhensyn påvirke 
rekkevidden av arbeidsgivers styrings
rett: Det vil neppe være saklig å nekte 
en ansatt med særlig utsatt immun
forsvar å ha hjemmekontor, dersom 
arbeidsoppgavene på en akseptabel 
måte kan gjennomføres hjemmefra. 

Noen ganger oppstår det imidlertid 
tvilstilfeller: Hva om den ansatte kan 
ta et senere tog og forskyve arbeids
tiden? Da vil svaret på om den ansatte 
kan kreve hjemmekontor bero på en 
avveining mellom arbeidsgivers og 
ansattes behov. 

Hjemmekontorforskriften gir en 
videre adgang til å avtale fleksible 
arbeidstidsordninger.

Arbeidsgiver kan ikke uten videre pålegge ansatte hjemmekontor. Det 
må foreligge saklig grunn og ansatte må ikke forskjellsbehandles på en 
urimelig måte. Arbeidsgiver må også sørge for et forsvarlig fysisk og 
psykisk arbeidsmiljø. 

Advokat Håkon 
Andreassen,  
partner i Advokatfirmaet 
Storeng, Beck & Due Lund 
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Dersom behovet for hjemmekontor 
skyldes arbeidstakers helse, er også 
rekkevidden av arbeidsgivers tilrette
leggingsplikt sentral. Relevante mo
menter i vurderingen vil blant annet 
være om arbeidet kan utføres på en 
tilfredsstillende måte fra hjemmekon
tor, betydningen av personlig opp
møte i den aktuelle stillingen og kon
sekvensene bruk av hjemmekontor 
har for arbeidsmiljøet.

Hjemmekontorforskriften – 
fast eller midlertidig ordning?
Når ansatte bruker hjemmekontor en 
gang iblant, gjelder arbeidsmiljøloven 
som vanlig. Det betyr blant annet at 
arbeidsgiver skal sørge for at den an
satte ikke utsettes for uheldig fysisk 
belastning fra vonde kjøkkenstoler eller 
uforsvarlig arbeidspress. I prinsippet 
gjelder dette også når den ansattes egen 
leilighet brukes som kontor. Arbeids
tidsreglene gjelder da også som vanlig.

I de tilfellene hvor hjemmekontor 
ikke lenger er av sporadisk karakter, 
kommer den såkalte hjemmekontor
forskriften til anvendelse. Faste dager 
med hjemmekontor vil mest sannsyn
lig omfattes av denne forskriften.

Skriftlig avtale
Når forskriften kommer til anven
delse, skal det inngås en skriftlig av
tale om hjemmekontor. I avtalen skal 
blant annet omfanget av hjemme
arbeid, arbeidstiden, tilgjengelighet 
osv. fremgå, slik at den ansatte vet hva 
han eller hun må forholde seg til.

Vårt råd er å innhente juridisk bistand 
når slike avtaler skal utformes. Dette 
gjelder særlig ved fastsettelse av om
fang av hjemmekontorløsninger. Blant 
annet bør arbeidsgiver sikre seg størst 
mulig handlingsrom når det gjelder 
muligheten til å begrense eller trekke 
tilbake muligheten til å jobbe hjemme
fra. Gjør man ikke dette riktig, risike
rer arbeidsgiver å være bundet av en 
tidsubegrenset hjemmekontorordning.

Ordinær arbeidstid kan gjelde  
– eller ikke
Ellers trenger ikke den videre avtalen 
om hjemmekontor gå ut på annet enn 

at virksomhetens alminnelige arbeids
tid gjelder som vanlig, og at den an
satte skal være tilgjengelig til de 
samme tidene – også hjemme. For 
eksempel vil den ansatte da være for
beredt om at han kan bli oppringt av 
nærmeste leder – selv om han eller 
hun fant det for godt å hente barna i 
barnehagen litt tidligere enn vanlig.

For det andre må partene bli enige 
om eiendomsrett til, og drift og ved
likehold av, utstyr som benyttes til å 
utføre arbeidsoppgavene. Har den 
ansatte for eksempel tatt med seg 
 ergonomisk tastatur og sitteball hjem 
fra kontoret, bør det fremgå av hjem
mekontoravtalen at disse gjenstan
dene tilhører arbeidsgiver.

For det tredje gir hjemmekontorfor
skriften en videre adgang til å avtale 
fleksible arbeidstidsordninger. For 
eksempel er det ingen grense for dag
lig arbeidstid på hjemmekontor, så 
lenge den ukentlige arbeidstiden, uten 
overtid, ikke overstiger 40 timer.

Særlig om utstyr
Som nevnt vil arbeidsgiver – uavhen
gig av om ordningen er fast eller ikke 
– bære ansvaret for den ansattes 
 arbeidsmiljø på hjemmekontoret. 
 Likevel er arbeidsgivers ansvar for å 
sikre fysisk og psykisk arbeidsmiljø 
noe mindre omfattende ved faste 
hjemmekontorløsninger. 

Økt bruk av hjemmekontor medfører 
ofte et ønske om eller behov for ny 
kontorstol og flere PCskjermer til 
bruk hjemme. Men hvem skal dekke 
utgiftene?

Ekstra utstyr?
Så langt det kan la seg gjøre, kan 
 arbeidsgiver kreve at den ansatte be
nytter seg av allerede tildelt utstyr på 
hjemmekontoret. Typisk vil dette om
fatte bærbar datamaskin og smarttele
fon. Ofte er ikke dette nok for at den 
ansatte skal kunne utføre arbeidsopp
gavene sine på en effektiv og helse
messig forsvarlig måte.

Det er vanskelig å gi klare svar på når 
arbeidsgiver i hvert tilfelle er forplik
tet til å dekke ekstra utstyr. Dette vil 

bero på en sammensatt vurdering 
hvor relevante momenter er omfanget 
av hjemmekontorarbeid, hvorvidt 
ordningen er pålagt og hva som må 
anses som nødvendig utstyr. 

Ett praktisk tips er imidlertid å gjen
nomføre jevnlige spørreundersøkelser 
blant de ansatte som benytter seg av 
hjemmekontor. Her kan man blant 
annet kartlegge det fysiske og psy
kiske arbeidsmiljøet. Hvis arbeids
giver plukker opp at en ansatt sliter 
med ryggen, kan det være en god idé 
å undersøke hvilket utstyr den ansatte 
bruker, og om det kan være hensikts
messig for eksempel å dekke en ny 
kontorstol.

Mulighetene for skattefritak
Dersom arbeidsgiver skal dekke hjem
mekontorutstyr, er det viktig å gjøre 
den ansatte oppmerksom på at utsty
ret skal behandles på samme måte 
som andre verktøy på arbeidsplassen. 
Eiendomsforhold skal som nevnt 
ovenfor, også fremgå av den skriftlige 
hjemmekontoravtalen.

Arbeidsgivere bør avslutningsvis være 
kjent med mulighetene for skattefri
tak for nødvendige naturalytelser som 
mottas som følge av koronasituasjo
nen. Fritaksadgangen er snever og 
gjelder kun i særskilte tilfeller.

Oppfølging av ansatte på 
hjemmekontor
Selv om mange etter hvert har god 
erfaring med videomøteløsninger som 
Teams og Zoom, er det en kjensgjer
ning at fysisk samvær gjør oppfølging 
av ansatte enklere. 

Særlig synes mange arbeidsgivere at 
det er krevende å følge opp un
derpresterende ansatte på hjemme
kontor. Det er da greit å vite at ar
beidsgivers styringsrett gjelder 
uavhengig av om den ansatte sitter på 
kontoret eller befinner seg i eget hjem. 
Manglende muligheter til å følge med 
på den ansatte gjør at ledere i større 
grad bør sette klare forventninger til 
sine underordnede og at oppfølgings
møter bør avholdes jevnlig.
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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/ 
lonngoderogreise/reise/statenssatserutenlands/
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 elbil  kr 4,03
Tillegg der bomavgift er inkludert i drivstoffprisen  kr 0,10
Skattefri og trekkfri del av bilgodtgjørelse  kr 3,50
Tillegg for kjøring på skogs/anleggsvei  kr 1,00
Tilhengertillegg  kr 1,00
Motorsykkel over 125 ccm  kr 2,95
Moped/motorsykkel inntil 125 ccm og andre motoriserte 
 fremkomstmidler  kr 2,00
Snøscooter og ATV  kr 7,50
Båt med motor  kr 7,50
Passasjertillegg, pr. passasjer.  kr 1,00
Satsene for bilgodtgjørelse og passasjertillegg gjelder  
også utenlands.

Naturalytelser 2020
Bilbeskatning
Fordelen ved privat bruk av firmabil skal med i grunnlaget for 
 beregning av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Fordelen fastsettes 
til 30 % av bilens listepris inntil kr 314 400 og 20 % av overskytende 
listepris. Ved firmabilordning i deler av inntektsåret fastsettes 
 fordelen forholdsmessig for antall hele og påbegynte måneder bilen 
har stått til disposisjon.

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

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

Rentefordel ved rimelig lån hos arbeidsgiver
Rentefordelen settes til differansen mellom normrente
satsen og den faktisk betalte renten. Mindre, kortsiktige 
lån beskattes ikke (låne beløp på inntil 3/5 G = kr 60 811 
pr. 01.05.2020 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  1,50 %
November og desember  1,50 %

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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