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Frister og betaling

• Innleveringsfrist: 30 april (+ 1 måned ved utsettelse). 

• Spesielt for selvstendig næringsdrivende og selskaper: Innleveringsfrist 31. august.

• For å unngå renter på restskatt må summen innbetales innen 31. mai. Rentenivået er lavt, 1,17% per 
år, men beregnes fra 01. juli i skatteåret, og frem til skatten innbetales. 

• Nytt i år: Ved betaling før 31. mai må man selv skaffe kontonummer og KID-nr. 
Kontonummer finnes her: https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/skatteoppkrever/
KID-nr finnes her:  https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skatteoppgjor/restskatt/kid-for-
restskatt/

• Hvis ikke restskatten betales i forkant får man faktura på beløpet, etter at skatteoppgjøret 
foreligger. Tidligste forfall er 15. august. 

https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/skatteoppkrever/
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skatteoppgjor/restskatt/kid-for-restskatt/
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Generelle enkle tips

• Ikke vedlegg dokumentasjon med mindre det er særskilt etterspurt. Du må til gjengjeld kunne 
fremvise dokumentasjonen ved forespørsel.

• Kontroller opplysningene i skattemeldingen mot årsoppgaven. Det er skatteyters ansvar å påse at 
opplysningene i skattemeldingen stemmer. 

• Dersom du glemte et fradrag i fjor, eller for inntil tre år siden, kan du kreve fradrag i årets 
skattemelding. Husk at det må kunne dokumenteres ved forespørsel. 

• Dersom fristen er forbi og du har glemt et fradrag i år – gå inn og korriger skattemeldingen likevel. 
Skatteoppgjøret oppdateres fortløpende. 

• Det er mange flinke mennesker som jobber i skatteetaten, og man får ofte gode svar på spørsmål 
ved å ta direkte kontakt. Kontaktopplysninger her: https://www.skatteetaten.no/kontakt/

https://www.skatteetaten.no/kontakt/
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To varianter av skattemeldingen i år

• Logg inn på www.altinn.no
• Velg innboks i meny på venstre side
• Klikk på «til utfylling: RF-1030 etc.
• «Jeg vil fortsette i Altinn»

Den gamle Den nye

• www.skatteetaten.no
• Klikk på «Sjekk skatten»

• OBS! Ikke tilgjengelig for alle

De som har fått den nye versjonen av skattemeldingen kan velge, mens enkelte kun har tilgang til 
den gamle, og blir videresendt til Altinn ved innlogging på skatteetaten. 

Gradvis skal alle fases over til ny utgave – like gjerne bli kjent med den nå. 

http://www.altinn.no/
http://www.skatteetaten.no/
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Andre nyheter i 2019

• Ny skattemelding – Postene endres til tema. Finn igjen postene (og tilhørende tema) her:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/skattemelding-for-person/ny-
skattemelding/tema-og-poster/

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/skattemelding-for-person/ny-skattemelding/tema-og-poster/
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Andre nyheter i 2019

• Nye regler for beskatning av fondskonto. Likestilles (nesten) med andre oppbevaringsformer 
for verdipapirer. Tetter et «smutthull».

• Nye regler for kortidsutleie. Utleie der leieforholdet varer kortere enn 30 dager er alltid 
skattepliktig, selv om leieforholdet gjelder mindre enn 50% boligen. Utleieinntekt inntil kr. 10 
000 er skattefritt, av overstigende beløp regnes 85% som skattepliktig inntekt. 

• Pendlere får ikke lenger fradrag for utgifter til kost om det er muligheter for å oppbevare og         
tilberede mat i pendlerboligen. 
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Eldre nyhet

• Over de siste årene har ulike verdsettingsrabatter blitt faset inn, parallelt med endring av beskatning 
i utbytter og gevinst i aksjerelaterte produkter. 

• Formuesverdi av primærbolig utgjør 25% av markedsverdi. Fritidseiendom har en formuesverdi på 
30% av markedsverdi. For sekundærbolig er tallet 90%.

• Formuesverdi av aksjer og aksjefond utgjør 75% av markedsverdi (25% formuesrabatt!)
• Skattesats på utbytter, og gevinst i aksjer og aksjefond er 31,68% (mot 22% skatt på alminnelig 

inntekt)

• Ved første øyekast er det kun formuesverdien til eiendom som påvirkes av verdsettingsrabatten i 
skattemeldingen.

• Til gjengjeld finner man forholdsvis nye linjer før endelig beregning av alminnelig inntekt og formue, 
med «verdsettingsrabatt formue» og «Oppjusteringsbeløp aksjeinntekt/tap». Her tas det høyde for 
potensielle formuesrabatter og utbytter/gevinstbeskatning som nevnt over. 
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Fradrag
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Viktig for våre kunder

• All skatterapportering som gjøres av Forvaltningshuset blir tilgjengeliggjort på den enkeltes kundenett.

• Innlogging til kundenett er på www.forvaltningshuset.no: 

• Opplysninger om fondsverdier, realiser gevinst/tap er forhåndsutfylt i skattemeldingen, men kan og bør 
kontrolleres i årsoppgaven. 

• Opplysninger om forhold som kun er delvis, eller ikke, ført opp i skattemelding finnes i dokumentet 
«Tillegg til årsoppgave».

http://www.forvaltningshuset.no/
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Viktig for våre kunder (forts)

1.

2. Dokumentene finnes i fanen «Dokumenter»

Filtrer gjerne på «skatt»3.

Åpne «Tillegg til årsoppgave»4.
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Forvaltningshonorar Forvaltningshuset
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Skyldig honorar/innenlandsk gjeld Forvaltningshuset
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Årsavgift VPS-konto
• For de som eier aksjer som er registrert på en verdipapirkonto hos en bank/forsikringsselskap eller øvrig 

forretningsfører. 

• Ulik prissetting hos forretningsførere. Fradraget er ikke forhåndsutfylt. 

• Prisen er basert på formuesverdi ved inngangen til skatteåret. Det vanligste er at det er kostnadsfritt for en 
formue opp til kr. 100 000, deretter en pris fra kr. 100 000 – 1 000 000, deretter økende i takt med størrelse på 
formuen. 

• Utdrag fra DNB sin prisliste: 

• Søk opp prislisten hos din 
forretningsfører!

• Fradraget føres i 3.3.7 «Årsavgift VPS-konto» i gammel skattemelding, eller i Tema Finans, undertema 
Forvaltningskostnader og i posten «Årsavgift verdipapirkonto».
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Beløp fra aksjeoppgaven, føring av aksjer i Norge og utland

• Aksjeoppgaven inneholder opplysninger om kjøp/salg av aksjer, evt. utbytter, 
skjermingsfradrag og formuesverdien til aksjene. 

• Ved feil i gevinstberegning eller andre forhold må både aksjeoppgaven korrigeres, OG 
endringene må gjøres i skattemelding. 

• Ved manglende opplysninger fra norske selskaper, eller fra aksjer som er eid i utland, må dette 
fylles ut i skattemelding. I gammel skattemelding gjøres dette i skjema RF-1159, i ny 
skattemelding føres det direkte i «Finans»>»Aksjer». 

• Beløpene fra aksjeoppgaven (og fra skjema RF-1159) er sammenslått i skattemeldingen, i 
postene 3.1.7, 3.1.10, 4.1.8 og 3.3.10. Finner man et beløp i skattemeldingen i disse postene 
som man undrer over – sjekk aksjeoppgaven!
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Formuesverdi primær- og sekundærbolig

• Formuesverdi av primærbolig og fritidseiendom er satt til 25% av beregningsgrunnlaget. 
Formuesverdi av sekundærbolig (utleie mm.) er satt til 90% av beregningsgrunnlaget. 

• Hva hvis beregningsgrunnlaget oppleves urimelig? 

• Eksempel: Ola Nordmann eier en leilighet som han bor i, og som i skattemeldingen har en 
beregnet verdi på kr. 4 000 000. Formuesverdien han finner i skattemeldingen er kr. 1 000 000, 
altså 25% av 4 000 000. 

• Hvis reell markedsverdi er kr. 4 500 000 er han fornøyd, da får han redusert formuesskatt. 

• Hvis reell markedsverdi er kr. 3 500 000 er han misfornøyd, da han betaler mer formuesskatt 
enn han mener er rett. 
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Formuesverdi primær- og sekundærbolig forts.

• For å kunne klage på beregningsgrunnlaget til skatteetaten må formuesverdien utgjøre over 30% av 
reell markedsverdi (100% for sekundærbolig). 

• I eksemplet over er 30% av kr. 3 500 000 kr. 1 050 000. Dette er et høyere tall enn den 
formuesverdien som er forhåndsutfylt i skattemeldingen, og han har ingen klageadgang. 

• Hvis reell markedsverdi var kr. 3 300 000, ville 30% av dette utgjøre kr. 990 000, som er lavere enn 
det forhåndsutfylte tallet. Da kan Ola rette det forhåndsutfylte tallet, og angi kr. 3 300 000 som 
korrekt markedsverdi. Ny formuesverdi ville bli 25% av dette, kr. 825 000. 

• Det er et strengt krav om å kunne dokumentere markedsverdien på boligen dersom man endrer 
beregningsgrunnlaget. Innhent en verdivurdering fra megler hvis du er i tvil.

• Endring gjøres i post 4.3.2 i gammel skattemelding, tema «bolig og eiendeler», undertema «Bolig og 
eiendom» i ny skattemelding. 
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Refinansiering av lån

• Renter på boliglån er som hovedregel forhåndsutfylt i skattemeldingen (for hovedlåntaker). 

• Ved refinansiering av lån trekker flere banker et etableringsgebyr, i tillegg til at det tilkommer et 
tingslysningsgebyr. 

• Dette må i tilfelle kreves selv. Beløp for etablering og tinglysning skal finnes i lånepapirene. 

• Legg i tilfelle beløpet til på den allerede utfylte posten i skattemeldingen som inneholder 
renteutgiftene til banken. Dette er post 3.3.1/4.8.1 «Renter og gjeld» i gammel skattemelding, 
«Bank, lån og forsikring» > «Bank- og kontoopplysninger» i ny skattemelding. 
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Formue i utlandet

• Vi skal på generell basis svare for formue som vi har i utlandet. 

• Finansielle investeringer (aksjer, aksjefond, rentefond osv) skal fylles ut i skjema RF-1159 i 
gammel skattemelding. I ny skattemelding føres dette i «Finans» i «Verdipapirfond», «Aksje», 
eller «obligasjoner». Husk å ta hensyn til skjermingsfradrag!

• Eiendom skal føres i post 4.6.1 i gammel skattemelding. «Bolig og eiendeler»>»Legg til bolig og 
eiendeler» i ny skattemelding. Dersom dette er fritidseiendom føres det likt som fritidseiendom 
i Norge, 30% av markedsverdi. 

• Bankinnskudd og renter i utlandet føres i RF-1231 i gammel skattemelding. I ny er tema «Bank, 
Lån og forsikring», «Legg til ny bankopplysning». 
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Inntekter fra utlandet, fradrag for skatt betalt i utland

• Inntekter fra utlandet skal beskattes i Norge.

• I enkelte tilfeller belastes det også en skatt i landet som betaler inntekten. På samme måte kan 
det belastes lokal skatt på gevinst av investeringer i utlandet. 

• For å unngå dobbeltbeskatning har Norge inngått skatteavtaler med de fleste land. I mange 
tilfeller kan man kreve fradrag i norsk skattemelding for skatt betalt i utlandet.

• I gammel skattemelding gjøres dette i skjema RF-1147. I ny skattemelding er dette under 
«Personlige forhold»>«Legg til skatt betalt i utland». 

• Relevant for mange svenske pensjonister bosatt i Norge!
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Leieinntekter

• Hovedregelen er at leieinntekter er skattepliktige. Unntaket er i hovedsak i de tilfellene man leier ut en andel av 
egen bolig, og at man selv benytter en andel som utgjør mer enn 50% av utleieverdien av boligen. 

• Utleie over 30 dager sammenhengende er skattefritt hvis samlet inntekt for året er under kr. 20 000. Ellers er 
hele leiesummen skattepliktig. Utleie under 30 dager er skattefritt opp til kr. 10 000. Deretter er 85% av 
leieinntektene utover dette skattepliktige. 

• I gammel skattemelding føres leieinntekter i skjema RF-1189. I ny skattemelding fylles dette ut i «Bolig og 
eiendeler»>«Legg til utleie». 

• Viktige fradrag ved langtidsutleie er: Fellesutgifter/husleie, evt festeavgift, kommunale avgifter, forsikring, 
eiendomsskatt, strøm/oppvarming/renhold, evt. kostnader til visning, tilsyn, og kjøring til/fra utleieeiendom. I 
tillegg kommer vedlikeholdsutgifter (kostnader for å få boligen til samme standard som den var). 

• Ved møblert utleie over 3 år utgiftsføres møbler i anskaffelsesåret (avskrivning hvis pris over 15 000). Ved 
kortere leieperiode fradragsføres 15% av brutto leieinntekt. 
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Gaver til frivillige organisasjoner/vitenskapelig forskning

• Er som regel forhåndsutfylt.

• Dersom mottaker ikke har opplysninger om givers fødsels- og personnummer blir dette ikke 
rapportert til skatteetaten. Giver må derfor passe på å føre inn beløpene selv. 

• Gammel skattemelding: 3.3.7. Ny skattemelding: «Gave og arv»>»Gave til frivillige 
organisasjoner
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Andre fradrag

• Kostnader til inntekts erverv er fradragsberettiget. 

• Nødvendige utgifter som kan forbindes med arbeidsinntekt er inkludert i minstefradraget. Dersom 
reelle utgifter overstiger minstefradraget (kr. 104 450,- i 2019) kan man bruke reelle utgifter i stedet.

• Hva kan være fradragsberettiget?

• Økonomiske tidsskrifter som Dine Penger.

• Abonnement i Dagens Næringsliv, Finansavisen, osv. OBS! Gjelder kun i tilfeller der dette ikke er 
relevant for jobb (da inngår det i minstefradrag), og at man anser det som nødvendig for å kunne 
danne et beslutningsgrunnlag i investeringssammenheng. 

• Ta en kikk på Skatteetatens fradragsveileder: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-
riktig-skatt/fradragsveilederen/?filter=13457

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/fradragsveilederen/?filter=13457
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Takk for at dere fulgte med, og 
lykke til på fradragsjakten!

24
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Viktig informasjon

Forvaltningshuset har utarbeidet denne presentasjonen etter beste skjønn og all informasjon og alle beregninger som gjelder fremtidige forhold er også basert på beste skjønn. 
Presentasjonen skal ikke tolkes som en anbefaling om å foreta en investering. Forvaltningshuset påtar seg ikke ansvaret for at informasjonen er riktig eller ufullstendig og 
fraskriver seg ansvaret for ethvert tap som følger av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som oppstår som følge av en investering 
som foretas på basis av det som beskrives i presentasjonen. Forvaltningshuset understreker at enhver investering i aksjer, obligasjoner, unoterte eiendomsinvesteringer og annen 
private equity medfører risiko for tap av hele eller deler av investeringen. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. 

Forvaltningshuset har konsesjon fra Finanstilsynet å yte følgende investeringstjenester i henhold til verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd:

1. mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter som definert i § 2-2

4. aktiv forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt

5. investeringsrådgivning

I tillegg har Forvaltningshuset konsesjon til å yte følgende tilleggstjenester:

1. oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter

3. rådgivning med hensyn til foretaks kapitalstruktur, industrielle strategi og beslektede spørsmål, samt rådgivning og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av 
foretak

5. utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter

Selskapet har tillatelse til å stå som forvalter (nominee) i norske verdipapirregister.

Forvaltningshuset er medlem av verdipapirforetakenes sikringsfond og har interne retningslinjer for håndtering av interessekonflikter. For mer informasjon om Forvaltningshuset 
henviser vi til www.forvaltningshuset.no hvor også alminnelige forretningsvilkår er tilgjengelige.
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