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Skatteinfo
Ønsker du å abonnere?

Skatteinfo publiseres av Skatteetaten.
Har du innspill eller ønsker å få
nyhetsbrevet tilsendt på e-post,
kontakt oss på
skatteinfo@skatteetaten.no.
Husk å oppgi hvilket fylke du holder
til i. For mer informasjon, sjekk
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo

PANGSTART: Statssekretær Thor Kleppen Sættem åpner det tverretatlige senteret mot arbeidslivskriminalitet
i Bodø. Til høyre står visepolitimester i Nordland, Heidi Kløkstad. Foto: Skatteetaten.

Første tverretatlige a-krimsenter i Nord-Norge
I mai åpnet et nytt samlokalisert tverretatlig senter for politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV i
Bodø. Herfra skal etatene jobbe koordinert for å bekjempe arbeidslivskriminalitet (a-krim) i Nordland.
Regjeringen har de siste årene
etablert flere samlokaliserte sentre
mot arbeidslivskriminalitet. Tirsdag
23. mai gikk startskuddet for det
første senteret i Nord-Norge, da
statssekretær Thor Kleppen
Sættem åpnet senteret i Bodø.
– Etableringen er et viktig steg i
bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet. Denne typen kriminalitet er
en felles utfordring som ikke kan
bekjempes av politiet eller andre
kontrollmyndigheter alene, sa
Sættem under åpningen.
Kraftsenter
Nordland er i rivende utvikling,
har større vekst og nesten ikke
arbeidsledighet sammenlignet

med andre deler av landet.
De samarbeidende etatene har
stor tro på at senteret vil bidra til en
styrking av innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. – Vi har allerede
samarbeidet tett i flere år. Denne
samlokaliseringen gjør at vi får et
kraftsenter for bekjempelse av slik
kriminalitet i Nordland, sa Rune
Sørra, regiondirektør i Skatt nord.
Senteret skal også ha et nært
samarbeid med Fiskeridirektoratet,
Tolletaten, kemnere og skatteoppkrevere i Nordlandskommunene.
Skal forebygge kriminalitet
Etatene skal ha et langsiktig
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perspektiv på samarbeidet, der det
blant annet skal bygges kunnskap.
Mye av arbeidet vil også være
forebyggende for å stanse
kriminell virksomhet før den får
etablert seg.
Det tverretatlige senteret er ett av
flere virkemidler for å følge opp
regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.
Flere a-krimsentre i landet
Nyetableringen i Bodø er det sjette
senteret som etableres. Fredag
2. juni ble et tilsvarende senter
åpnet i Tønsberg. Tidligere har
etatene i Oslo, Bergen, Stavanger,
Trondheim og Kristiansand
etablert slike enheter.
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utgangspunktet er leverandørene
som har ansvaret for at lovpålagte
og avtalte krav i kontrakten følges.
Store deler av kommunens
oppfølging av leverandørene er
derfor å etterspørre og forsikre
seg om at de har interne rutiner
og kvalitetssystemer som sikrer at
kravene blir fulgt.

Strategi mot arbeidslivskriminalitet
I Lørenskog kommune er kampen mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet satt på den politiske dagsorden. Kommunestyret
har vedtatt en strategi mot arbeidslivskriminalitet som skal følges
opp med konkrete tiltak i administrasjonen.
Politisk engasjement
– I kommunen er det et stort
politisk engasjement rundt dette
problemet, og her i kommunen
oppfatter vi det som en del av
det samfunnsansvaret både de
folkevalgte og vi som forvaltere
har, sier Marianne Sætra,
seksjonssjef for innkjøp i
Lørenskog kommune.
– En strategi er å sette og
gjennomføre konkrete tiltak for å
nå et mål. Det trenger ikke være
komplisert, men vi må gjøre en
risikovurdering ved anskaffelser
og vurdere hvilke tiltak som er
nødvendige, fortsetter Sætra.

Vedtatt strategi
Gjennom vedtaket har kommunen
satt seg som mål at det ikke skal
forekomme brudd på lønns- eller
arbeidsvilkår hos kommunens
leverandører.
For å nå dette målet, settes det
av ressurser som skal bidra til
kompetanse og kapasitet til
oppfølging og kontroll.
– Vi skal se til at våre leverandører
følger lovpålagte krav, men uten å
drive etterforskning, sier Sætra.
Ansvaret er hos leverandøren
Det er viktig å presisere at det i
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Kommunen gjennomfører risikovurdering i alle anskaffelser og
rammeavtaler, for å sikre at de
iverksetter nødvendige tiltak der
det er nødvendig. De samarbeider
også med andre offentlige etater
og private kompetansemiljøer i
oppfølgings- og kontrollarbeidet.
Økonomi og omdømme
Selv om en slik satsing på kort sikt
er ressurskrevende, er det på
lengre sikt god samfunnsøkonomi.
Kommunen bidrar til at de seriøse
aktørene ikke blir presset ut av
markedet av de useriøse. Dette
handler ikke bare om lønns- og
arbeidsvilkår for de ansatte, men
også at de betaler skatter og
avgifter, oppfyller krav til lærlinger,
etisk handel, osv.
Viktig med bevissthet
– Selv om Lørenskog kommune
ikke er i mål, så er det viktigste
at vi har startet og at det er en
bevissthet, både politisk og
administrativt rundt dette,
avslutter Sætra.
Her er link til Lørenskog
kommunes strategi mot
arbeidslivskriminalitet
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Ny og forenklet særavgiftsmelding

Skatteetaten jobber nå med å lage en ny løsning for innlevering av særavgiftsmeldingen (Elsær 2.0).
Den vil gjøre det enklere å rapportere elektronisk.
Når løsningen er klar, siste kvartal
i 2017, skal alle registrerte
særavgiftspliktige virksomheter
ta i bruk den nye løsningen. Den
erstatter dagens løsning for
innrapportering av særavgifter.
Gode skussmål
Prosjektet i Skatteetaten som
utvikler Elsær 2.0, har invitert
virksomheter fortløpende til å
teste ut løsningen. Hittil er det
ca. 630 virksomheter som leverer
særavgiftsmeldingen i den nye
løsningen.
En virksomhet som har testet ut
løsningen er Circle K Norge. De
har 473 drivstoffutsalg i Norge.
304 av dem er fullservice
bensinstasjoner som tilbyr
drivstoff, bilvask, mat og drikke.
– Vi er veldig godt fornøyd med ny

innrapporteringsløsning. Vi har
fått være med i utviklingen og
gitt våre innspill til Elsær 2.0. Det
er gøy å være på den proaktive
siden i et samarbeid med
Skatteetaten i etableringen av
et nytt system, forteller Kristin
Guldas, leder for Indirekte skatt
hos Circle K.
Forbedringer i den
nye løsningen
Det er flere forbedringer i den
kommende løsningen. Man kan
for eksempel se feil direkte når
man laster opp fil, slik at det er
enkelt å korrigere disse før innlevering. Ellers er følgende nytt i
den nye løsningen:
• Nye skjermbilder, menyvalg
og knapper
• Endringsmeldinger
• Mellomlagring; mulighet for
å fortsette på påbegynt
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•
•
•

særavgiftsmelding
Mulighet for å ta
utgangspunkt i tall fra
forrige termin
Enklere innlevering av
“null-oppgave”
Kodebeskrivelser

Veien videre
Skatteetaten vil informere
særavgiftspliktige virksomheter når
de skal gå over til Elsær 2.0. Dette
vil skje i løpet av høsten 2017.
Frister
Det er ingen endringer i
rapporterings- og betalingsfrister.
Ønsker du å vite mer?
Har du behov for å vite mer
om de enkelte særavgiftene,
klikk deg inn på lovdata.no og
søk på særavgift.

•

batterier til elbiler. Rapporteringsplikten vil gjelde for
produsenter og forhandlere
av elbiler og batterier til
elbiler og for virksomheter
som leaser ut elbiler
fritak for merverdiavgift ved
omsetning av elektroniske
nyhetstjenester
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Hvem skal ikke rapportere?
Dersom din bedrift ikke
mottar offentlig støtte, skal
du ikke rapportere.

Register for offentlig støtte
Norge har gjennom EØS-avtalen forpliktet seg til å opprette et
nasjonalt register over all tildeling av offentlig støtte over
500 000 euro.
Registeret skal sørge for at
opplysningene om offentlig støtte
er allment tilgjengelig og dermed
bidra til et konkurransedyktig indre
marked.
Skatteetaten har fått ansvaret for
innmelding av skatte- og
avgiftsfordeler til dette registeret.
Hvem skal rapportere?
Bedrifter som mottar skatte-/
avgiftslettelser må innrapportere
dette til Skatteetaten. For inntektsåret 2016 skal de som får innvilget
fritak eller reduksjon av særavgifter over 500 000 euro
(tilsvarende ca. kr 4 981 600)
rapportere dette til Skatteetaten.
Dette gjelder for bedrifter som får:

•
•
•
•
•

redusert elavgift for industrien
redusert elavgift i tiltakssonen
redusert elavgift for datasentre med uttak over
5 megawatt
redusert CO2-avgift på gass
til industri og bergverk
fritak for CO2-avgift på gass for
gods- og passasjertransport i
innenriks sjøfart

Bedrifter som får fritak etter
merverdiavgiftsloven må også
innrapportere dette dersom fritaket
overstiger 500 000 euro.
Dette gjelder bedrifter
som får:
• fritak for merverdiavgift ved
omsetning og leasing av
elbiler, samt omsetning av
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Enkelte avgiftsfritak og reduksjoner
har Skatteetaten opplysninger om,
og disse er ikke omfattet av
rapporteringsplikten. Dette
gjelder for:
• SkatteFUNN
• regionalt differensiert
arbeidsgiveravgift
• redusert CO2-avgift
på mineralolje til
treforedlingsindustrien
• Reduksjon/fritak for CO2avgift på gass til bruk som gir
kvotepliktig utslipp etter
klimakvoteloven
• redusert grunnavgift på
mineralolje til produsenter
av fargestoff og pigmenter
• fritak for NOX-avgift for
bedrifter som har inngått
miljøavtale med staten
Når og hvordan rapportere?
For inntektsåret 2016 er rapporteringsfristen 1. desember 2017.
Det vil være mulig å innrapportere fra og med 1. oktober 2017
på et eget skjema som kommer på
altinn.no og skatteetaten.no.
Mer informasjon?
Klikk deg inn på skatteetaten.no/
offentlig-stotte
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Bilde: Fra en tidligere konferanse på Østlandet. Foto: Skatteetaten

Gleder oss til Skatteetatens årskonferanse
Fra 7. november til 6. desember i år arrangerer Skatteetaten igjen
konferanser over hele landet for regnskapsførere, revisorer
og rådgivere.
Skatt og utland
I år tar vi opp problemstillinger
rundt skatt og utland. Blant annet
temaer som hvilket land en bedrift
er skattemessig hjemmehørende i,
samt beskatning av lønn og
eiendom i utlandet.
Rettspraksis
En annen post på programmet er
saker som har vært innom rettsapparatet, hvor utfallet av sakene
er retningsgivende for rettspraksis
både innenfor merverdiavgift og
skatt.
Skatteforvaltningslov og mva
Erfaringer med den nye skatteforvaltningsloven er en sentral
post i programmet.

Innkreving og finansskatt
I år er innkreving av skatt
og avgift med på agendaen. Vi
går gjennom regelverket for
innkreving av skatt når betalingsproblemer oppstår. Vi har også
funnet plass til Skattefunn og den
nye finansskatten.
Oversikt over konferanser
Oversikt over konferanser i hele
landet følger som vedlegg i denne
e-posten. Fra slutten av september vil du finne link til påmelding
og oversikt over alle konferansene
på skatteetaten.no. Som
abonnent på Skatteinfo får du i
tillegg tilsendt invitasjon på e-post.
Vi gleder oss!
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Meld adresseendring og opphør
Adresseendring
Selv om innehaver, eller en
annen ansvarlig person hos
en virksomhet, har meldt
adresseendring til folkeregisteret, må adresseendring
også meldes på skjemaet
Samordnet registermelding.
Opphør
Virksomheter som ikke
lenger er aktive, må melde
opphør til merverdiavgiftsregisteret. Dette gjøres
også på Samordnet
registermelding. Da
unngår vi unødige vedtak
om tvangsmulkt for
manglende mva-melding.
Samordnet registermelding
finner du ved å klikke her:
altinn.no/samordnet
registermelding

