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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
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Husk å oppgi hvilket fylke du
holder til i.
For mer informasjon, sjekk
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo

Bruk Altinn når du skal søke om fristutsettelse
for levering av skattemeldinger
Skatteetaten mottar i disse dager
lange lister med søknad om utsettelse. Listene kommer i forskjellige
format, både på e-post og papir.
Når du bruker andre kanaler enn
Altinn ved søknad om utsettelse for
dine kunder, må disse søknadene
behandles manuelt.

Skjema
Regnskapsfører og revisorer kan søke
om 30 dagers utsatt frist for inntil 10
prosent av kundemassen ved å sende
inn RF-1113. Vi oppfordrer dere til å
benytte RF-1113 for mer automatisk
behandling av søknadene som
gir færre feil ved registrering av
søknadene.
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Næringsdrivende kan selv søke om
utsettelse på RF-1114.
Det vil ikke bli innvilget utsettelser
utover 30. juni. Leveres skattemeldingen etter fristen utløp, må det legges
ved en begrunnelse.
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Kildeskatteordningen og feriepenger
Reglene om trekkfritak for feriepenger gjelder ikke for arbeidstakere som er i ordningen for
kildeskatt på lønn.
Som arbeidsgiver for utenlandske
arbeidstakere, må du være klar
over at regelen om trekkfritak for
feriepenger ikke gjelder dersom
du har arbeidstakere som er med i
ordningen for kildeskatt på lønn.
Skattekort
Arbeidsgiver skal bruke skattekortet som gjelder på det tidspunktet feriepengene utbetales.

Dette gjelder selv om feriepengene er opptjent tidligere.
Skal du som arbeidsgiver utbetale
feriepenger i 2019, som er opptjent i 2018, og arbeidstakeren i
2019 er med i kildeskatteordningen, må du foreta skattetrekk
etter skattekortet.
Hvordan kan du se om arbeidstakeren er med i kildeskatteordningen?
Skattekortet til arbeidstakeren er
merket med tilleggsopplysningen
KildeskattPaaLoenn. Når du
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henter et slikt skattekort, får du
også informasjon i Altinn om at
arbeidstakeren er med i kildeskatteordningen, og at det skal
trekkes skatt i 12 måneder.
Hva skjer om du ikke overholder
trekkplikten?
Dersom skattetrekk ikke blir
foretatt i samsvar med reglene i
skattebetalingsloven, vil du som
arbeidsgiver bli holdt ansvarlig for
beløpet som skulle vært trukket.
Mer om kildeskatt på lønn finner
du på skatteetaten.no/kildeskatt
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Enklere innrapportering fra regnskapsåret 2018
for små selskap med deltakerfastsetting
Næringsoppgave 5 gjør innrapporteringen enklere for foretak med begrenset regnskapsplikt,
og ikke-regnskapspliktige selskap med deltakerfastsetting.
Skjemaet kan benyttes av små
virksomheter hvor årsregnskapet
baserer seg på skatterapportering,
for eksempel enkeltpersonforetak
og ansvarlig selskap. Det gjelder
ikke hvis selskapet har en eller
flere deltakere som er juridisk
person med begrenset ansvar.
Færre poster enn de øvrige
næringsoppgavene.
Næringsopppgaven inneholder
oppstilling over skattemessig
resultatregnskap og balanse.

I resultatet skal det bare føres
skattepliktige inntekter og
fradragsberettigede kostnader.
Betingelser:
For å kunne bruke forenklet
næringsoppgave kan selskapet
ikke overskride grensene for mer
enn to av følgende vilkår:
1. 70 millioner i salgsinntekt
2. 35 millioner i balansesum
3. 50 årsverk i gjennomsnitt i
regnskapsåret
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Her finner du skjemaet
Næringsoppgave 5 ligger i
arkfanen Vedlegg i Altinn.
Rettledningen finner du på
skatteetaten.no/naringsoppgave5
Næringsoppgave 2
Hvis selskapet ikke benytter
forenklingsreglene, skal
Næringsoppgave 2 brukes.
Dette finner du på
skatteetaten.no/naringsoppgave2

Konferanser –
med eller uten
merverdiavgift?
Skatteetaten får ofte spørsmål fra
virksomheter om tjenester knyttet
til konferanser er merverdiavgiftspliktige eller ikke. Konferansetjenester regnes normalt som
avgiftspliktig omsetning, men i
enkelte tilfeller er tjenestene
unntatt fra avgift.
Det er hvordan innholdet
presenteres i konferansen
som bestemmer om det skal
beregnes merverdiavgift eller ikke.
Når er konferansen merverdiavgiftspliktig?
• Når konferansen anses som et
kontaktforum, hvor det er
gjensidig utveksling av erfaringer
og meninger.
• Når deltakerne på konferansen
kan delta i debatter og analyse
av konkrete problemstillinger.
• Når konferansen inneholder
ren informasjonsdeling, som
for eksempel fremleggelse av
forskningsresultater eller deling
av kunnskap om strategi.
Når skal det ikke beregnes
merverdiavgift?
• Når innholdet i konferansen
anses som undervisning.
• Når tilleggstjenester som servering og billetter er en naturlig del
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Er du usikker på hvordan du
skal beregne deltakeravgiften?

av undervisningstjenesten. Har
du andre tilleggstjenester må
dette avgjøres i hvert enkelt
tilfelle. Dersom serveringen er
helt bagatellmessig (vann, te
eller kaffe) og det ikke betales
ekstra for dette, vil dette inngå i
satsen for deltakelse på kurset/
konferansen.
Hva regnes som undervisningstjenester?
• Fagopplæring i arbeidslivet og
voksenopplæring.
• Rene faglige oppdrag i alminnelig lærer- og elevsituasjon.
• Fritidsrettet undervisning, for
eksempel musikk, slanking,
yoga, sminke eller vinsmaking.
Tilleggstjenester knyttet til
konferanser
Tjenester som ikke har noe med
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selve innholdet i konferansen, men
regnes som selvstendige ytelser,
er i utgangspunktet avgiftspliktige.
Konferanse i utlandet
Tjenester som knytter seg til konferanser som holdes i utlandet er
ikke avgiftspliktige. En konferanse
er knyttet til det stedet hvor den
holdes. Omsetning av tjenester
som utføres i utlandet er fritatt for
merverdiavgift.
Når utenlandske virksomheter
arrangerer konferanse/kongress
i Norge
Konferansen eller kongressen er
som utgangspunkt avgiftspliktig i
Norge. Tjenester som tilbys i slike
sammenhenger, er knyttet til
stedet hvor arrangementet
avholdes.

