Webinar skatt for kunstnere
Høgskulen i Volda, 17. april 2020,

Agenda
•

•

Næringsvirksomhet
– Når er noen næringsdrivende i skattemessig forstand
– Skillet mellom lønnstaker og næringsdrivende
Fradragsrett for kostnader i næring
– Hovedreglene om fradragsrett for kostnader etter skatteloven
– Dokumentasjonskrav
– Gjennomgang av de mest aktuelle kostnader
• Betaling via bank som vilkår for fradragsrett
• Kjøp av varer og materialer
• Kjøp av faglig bistand/leid hjelp
• Kjøp av teknisk utstyr, pc, foto, verktøy mv
• Leie og vedlikehold av lokaler
• Mat og drikke på jobb
• Fradrag for bilkostnader

Agenda
–

•
•

Gjennomgang av de mest aktuelle kostnader (forts)
• Telefonutgifter og andre elektroniske kommunikasjonstjenester
• Utdanningskostnader, studiereiser
• Arbeidstøy
• Behandlingsutgifter etc
• Bevertning, representasjon,
Foretaksformer
Næringsoppgave

Når er noen næringsdrivende i skattemessig forstand
• Ftrl § 1-10 selvstendig næringsdrivende.
“Enhver som for egen regning og risiko driver en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi
nettoinntekt.”

Når er noen næringsdrivende i skattemessig forstand

Egen regning og risiko
• Den næringsdrivende dekker selv kostnader ifm arbeidet, f eks anskaffelse, drift,
driftsmidler osv.
• Den næringsdrivende har resultatansvar, dvs at oppdragsgiver kan reklamere,
kreve utbedring, prisavslag, heving osv.
• Dette er i rettspraksis ofte det avgjørende vilkåret ved vurderingen av om det er
næringsinntekt eller lønnsinntekt.

Betydning av å være arbeidstaker eller næringsdrivende
Bestemmelser

Arbeidstakere

Ikke ansatte arbeidstakere
(frilansere)

Selvstendig næringsdrivende

Sykepengeordningen i
folketrygden

100% dekning opptil 6 x
grunnbeløpet (arbeidsgiver
dekker de første 16 dagene)

Ingen dekning første 16
dager. 100% dekning fra og
med 17. dag. Kan tegne
tilleggstrygd.

Ingen dekning første 16
dager. 65% dekning fra og
med 17. dag. Kan tegne
tilleggstrygd.

Arbeidsmiljøloven
Arbeidstvistloven
Ferieloven
Lønnsgarantiloven
Permitteringslønnsloven
Yrkesskadeforsikringsloven

Omfattes av lovene

Faller som hovedregel
utenfor lovene

Faller som hovedregel
utenfor lovene

Folketrygdlovens
bestemmelser om
særfordeler ved yrkesskade

Omfattes av loven

Faller utenfor loven med
mindre det er tegnet frivillig
yrkesskadetrygd

Faller utenfor loven med
mindre det er tegnet frivillig
yrkesskadetrygd

Folketrygdlovens
bestemmelser om dagpenger
ved arbeidsledighet

Omfattes av loven

Omfattes av loven

Faller som hovedregel
utenfor

Trygdeavgift til folketrygden

Mellomsats (8,2%)

Mellomsats (8,2%)

Som hovedregel høy sats
(11,4%)

Arbeidsgiveravgift til
folketrygden

Beregnes og betales av
arbeidsgiver

Beregnes og betales av
arbeidsgiver

Godtgjørelsen er ikke
avgiftsbelagt

Skatt

Arbeidsgiver trekker og
betaler forskuddstrekk

Arbeidsgiver trekker og
betaler forskuddstrekk

Betaler forskuddsskatt

Merverdiavgift

Faller utenfor loven

Faller utenfor loven

Registrerte næringsdrivende
beregner og betaler mva

Fradragsrett for kostnader
Skatteloven § 6-1 Hovedregel om fradrag
– ”.....kostnad som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt....
–

•
•

.....Det gis ikke fradrag for private kostnader for skattyteren selv eller dennes familie,
herunder kostnader til bolig, mat og underhold.”

Bestemmelsen er i prinsippet den samme enten du er næringsdrivende, frilanser eller
lønnstaker.
For lønnstakere og frilansere inngår normalt alle kostnader ved jobben i minstefradraget.

Fradragsrett for kostnader

Hovedvilkår for fradrag etter skatteloven § 6-1
– ”..... for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt....”
•

Mao et tilknytningskrav mellom kostnaden og den skattepliktige inntekten

•

Vurderingstema:
Om skattyters egentlige formål med å pådra kostnaden har vært å erverve osv skattepliktig
inntekt
Konkret vurdering av den enkelte næringsdrivendes situasjon
– Kostnader som for noen er å anse som private, kan for andre være fradragsberettiget.
– Eksempel:
– Treningsutgifter for skuespiller kontra forfatter.
– Viktigheten av en god redegjørelse for tilknytningen.

•

Fradragsrett for kostnader

Hovedvilkår for fradrag etter skatteloven § 6-1
•
Kostnaden er pådratt for å tjene flere formål
– Dersom en kostnad er pådratt med flere formål for øye, er det som utgangspunkt
avgjørende for fradragsretten hvilket hovedformål som må antas å være
avgjørende
– Inntektservervet må være det vesentligste formålet.

Fradragsrett for kostnader
Hovedvilkår for fradrag etter skatteloven § 6-1
•
Kostnaden er pådratt for å tjene flere formål – forskjellige situasjoner:
– Formålene refererer seg til forskjellige deler av kostnaden, f eks driftsmiddel som
brukes dels i næring og dels privat
• I slike tilfeller må kostnaden fordeles, f eks yrkesbil
– To eller flere forhold refererer seg til en og samme kostnad
• F eks studiereiser med innslag av ikke faglige aktiviteter. I utgangspunktet enten
eller, men innslag av fordeling (avkortning) etter ligningspraksis, jf senere
– Kostnader som er ”nødvendige” både privat og for inntektsskapning
• F eks mat, klær osv
• Merkostnad som følge av yrke/næring vil være fradragsberettiget

Fradragsrett for kostnader
Hovedvilkår for fradrag etter skatteloven § 6-1
•
Hvis skjønnsmessig avkortning av fradraget
– Ligningskontoret plikter å innhente tilstrekkelige opplysninger for å kunne utøve et
forsvarlig skjønn
– Skjønnet må være konkret og godt begrunnet
•

Utv 1986 s 643 Stensrud - Eidsivating lagmannsrett
– Bygdebokforfatter fikk avkortet fradraget for kostnader til litteratur
– Lagm.retten:
«..anser det klart at ligningsmyndighetene har en selvstendig undersøkelsesplikt og
at det ikke er aktuelt med ”fritt skjønn”..med mindre denne undersøkelsesplikten er
oppfylt»

Betaling via bank som vilkår for fradragsrett både
skattemessig og avgiftsmessig
Skatteloven § 6-51. Betaling via bank som vilkår for fradragsrett
(1) Fradrag gis bare for kostnader etter dette kapittel når betaling skjer
via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling, med
mindre betalingen samlet utgjør mindre enn 10 000 kroner.

Med andre ord:
Er kostnaden over kr 10.000,-, så får du ikke fradrag for den dersom den
betales kontant.

Kjøp av varer/materialer
Hovedregel
•
Er fradragsberettiget fullt ut uten beløpsbegrensninger.
•
Kostnadene må kunne dokumenteres med bilag
•
Må være en tilstrekkelig saklig sammenheng mellom kostnaden og det skattepliktige
inntektservervet.
•
Hvis kombinert formål, f eks privat og virksomhet, «hovedformålslæren» avgjør. Hva er det
egentlige hovedformålet.
•
F eks en lap-top, nettbrett osv
– Er bruken i næring mer enn halvparten – så fradrag for hele kostnaden. Ingen
tilbakeføring for privat bruk.

Kostnader til faglig bistand/leid hjelp
Leie av modell, assistanse av konsulenter, håndverkere osv.
Kostnadene er fradragsberettigede når de dokumenteres.
Er vedkommende ikke næringsdrivende, skal det betales aga og trekkes skatt og
lønnsrapporteres.
Er vedkommende selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted, skal beløpet
rapporteres til skatteetaten på skjema RF 1321. Dette gjelder likevel ikke utbetalinger til AS.

Kostnader til teknisk utstyr, pc, foto, verktøy osv
Fradragsberettiget når hovedformålet er virksomheten.
Hvis hovedformålet er privat – intet fradrag overhodet.
Hvis kostnaden er over kr 15.000,- og levetiden over 3 år, skal kostnaden aktiveres og det kan
kreves fradrag for avskrivninger. Saldoavskrivningsreglene.
Verktøy - 20% hvert år
PC, kopimaskin osv – 30% hvert år

Leie og vedlikehold av lokaler
Leie av lokaler er fradragsberettiget fullt ut.
Brukes deler av leid lokale som arbeidslokale, gis fradrag for andel av leiekostnadene som
faller på arbeidslokalet.
Atelier e.l i egen (eiet) bygning
Kjøpesummen/Byggesummen for hele bygningen kan avskrives fullt ut.
Vedlikeholdskostnader kan fradragsføres fullt ut.
Atelier e.l i samme bygning som egen bolig
Kjøpesummen/Byggesummen for atelierdelen avskrives dersom denne utgjør den største
delen av huset, regnet etter leieverdi. Vedlikeholdskostnader som knytter seg til atelierdelen er
fradragsberettiget.
Hvis boligdelen er like stor eller større enn atelierdelen, gis fradrag etter 2 alternativer:
a) Fradrag innrømmes med kr 1.600,- pr år.
b) Fradrag innrømmes for faktiske dokumenterte kostnader.
Kostnader til innredning av atelierdelen gis i tillegg.

Mat og drikke på jobb
Er fradragsberettiget under visse vilkår på «yrkesreiser»
På yrkesreiser med overnatting – alltid fradragsrett fullt ut, så lenge kostnadene er
dokumentert med bilag.
Du må ha betalt kostnadene selv. Aldri fradrag hvis du har blitt påspandert.
Du kan ikke fradragsføre etter satser når du er selvstendig næringsdrivende, f eks
Skattedirektoratets satser for kost og losji

Mat og drikke på jobb

Kostutgifter på reiser med overnatting
•
Hvilke kostnader kan ikke fradragsføres:
•
Skatte ABC 2019 Merkostnader – kost og losji:
– ” Kostnader av privat karakter, f.eks. underholdning, drikkevarer som
normalt ikke inngår som en del av et måltid mv. er ikke fradragsberettiget. ”

Mat og drikke på jobb
Hva med alkohol og skatt?
Alkohol og skatt

Fradrag

Skatteplikt

Bevertning (øl+vin)

Ja

Nei

Tjenestereise

Ja, når naturlig del
av måltidet

Nei

Møter i bedriften

Ja, med ikke
selskapelighet

Nei

Representasjon

Nei

Nei

Velferdstiltak

Ja

Nei

Kundereiser

Nei

Nei

Gaver til ansatte

Ja, men
beløpsgrenser

Nei

Gaver til andre

Ja, men
beløpsgrenser

Nei

Mat og drikke på jobb
Kostutgifter på reiser uten overnatting
Selvstendig næringsdrivende
Tre vilkår for fradragsrett
1.
Reisingen må ikke være en del av arbeidstakers normale arbeidssituasjon.
2.
Reisene må være yrkesreiser i skattemessig forstand
3.
Dokumentasjon

Unntak: Lange arbeidsdager, dvs over 10 timer,
fradrag for dokumentert overtidsmat inntil kr 200,-.

Mat og drikke på jobb
Kostutgifter på reiser uten overnatting
Hva med kaffekoppen eller baguetten som kjøpes på kafeen hvor man sitter og
jobber.
Normalt vil dette være utførelse av ordinært arbeid. Kostnadene er da ikke
fradragsberettiget.
Unntak:
•
Møter, som ikke inngår som en del av ordinært arbeid
•
Bevertning

Bil - Næringsdrivende
•

Hovedskille i bilbeskatningsreglene

•

Regnes bilen som ”yrkes-/næringsbil” eller som ”privatbil” som brukes i næringen?

Når er bilen næringsbil/yrkesbil

Kombinert yrkesbruk og privatbruk
Yrkes-/næringsbil når:
– Yrkeskjøringen utgjør minst 6 000 km årlig
–

NB! Da kan du ikke velge å fradragsføre etter satser.

Fradrag for kostnader ved privatbil som brukes i næringen

•

•
•

Fradrag etter satser:
– 6 000 km - kr 3,50
– Vilkår: ”Nøyaktig registrert bilbruk i næring”, dvs i praksis kjørebok
Post 7080 i næringsoppgaven
Ikke plikt til å levere bilskjema

Fradrag for kostnader når bilen er driftsmiddel i næringen
(næringsbil)
•

Alle kostnadene ved bilholdet skal føres i næringsregnskapet

•

Skal ikke skilles mellom kostnader ved yrkeskjøring og privatkjøring

Hvilke bilkostnader kan fradragsføres
Hovedregel:
•
Alle kostnader kan fradragsføres (7000, 7020, 7040)
•
Direkte kostnader:
– Bensin/diesel, olje, dekk, leasingleie, årsavgift, forsikringspremie, reparasjoner,
service/vedlikehold, assistanse ved bilberging mv
•
Medlemskap i bilbergingsselskap, f eks Viking og Falken
•
Avskrivninger
– Saldogruppe d for personbiler (20 %)
– Saldogruppe c for varebiler, vogntog mv (20 %)

Hvilke kostnader kan ikke fradragsføres som bilkostnader
Kan derimot fradragsføres som reisekostnader når de er pådratt under yrkeskjøring
•
Bompenger
•
Piggdekkavgift
•
Parkeringsutgifter
•
Fergebilletter
•
Tilleggsavgift, manglende parkeringsavgift
•
Motsatt - gebyr mv ilagt med hjemmel i lov eller forskrift er ikke fradragsberettiget
•
Bøter/Forelegg er aldri fradragsberettiget

Tilbakeføring for privat bruk
•

Hvis yrkesbil og det foreligger privat bruk

•

75% av bilkostnadene inkl 17% årlig saldoavskrivning skal anses å være privat bruk og vil ikke
være fradragsberettiget.

Telefon, mobiltelefon, Internett og andre EK tjenester

Abonnement på EK-tjenester på arbeidsstedet
•
I alminnelighet innrømmes fradrag for alle kostnader
•
Hvis det ikke foreligger mulighet for privat bruk utenfor ordinær arbeidssituasjon
vil det ikke være grunnlag for tilbakeføring for privat bruk. Bredbånd, Internett mv
•
”For mobiltelefon vil det vanskelig kunne legges til grunn at det ikke foreligger
mulighet for privat bruk utenfor ordinær arbeidssituasjon”
Tilgang til EK-tjenester hjemme
•
Er bruk av EK-tjeneste i bolig nødvendig for forsvarlig utøvelse av yrket er
kostnadene fradragsberettiget. Det skal imidlertid foretas tilbakeføring for den
private bruken etter standardreglene.
•
Ved privat bruk skal verdien av dette settes til kr 4.392,- pr år, som ikke kan
fradragsføres.
•
Dette gjelder også dersom arbeidsstedet er hjemme.

Faglitteratur

Fradragsberettiget når anskaffelsen er nødvendig for å kunne «følge med i utviklingen
innen sitt yrke».
Utv 1986 s 643 Stensrud - Eidsivating lagmannsrett

Utdanningsutgifter og studiereiser
Hovedregel:
•
Skattedirektoratets Skatte ABC
– ”Kostnader til å oppnå en bestemt kompetanse eller grad, dvs
grunnutdannelse, videreutdannelse, spesialisering osv er som utgangspunkt
ikke fradragsberettiget”.
–

Kostnader til ajourhold og vedlikehold av allerede eksisterende kompetanse
er fradragsberettiget. Dette må være hovedformålet med reisen.

Utdanningsutgifter og studiereiser
Reiser i Norge
•
Ingen betydning hvor man velger å legge kurset
•
Hva med utlandet ?
– Kan i prinsippet reise hvor man vil så lenge det faglige innholdet er OK.
•
Vilkår:
– Faglig relevant innhold for alle deltakerne
– Tilstrekkelig omfang av faglige aktiviteter i forhold til reisens varighet

Utdanningsutgifter og studiereiser
Fradragsbegrensninger
•
Hvis kombinasjon av faglige og ikke-faglige aktiviteter
•
Vurderingstema
– Hvis hovedformålet med reisen er faglig, gis fradrag for alle kostnader med
unntak av de som utelukkende gjelder ikke-fradragsberettigede formål.
• F eks nattklubb, barregninger, teater, sightseeing, forlenget
ferieopphold osv
•
Hvis hovedformålet er ikke-faglig, gis bare fradrag for faglige aktiviteter
– Ikke f eks reise, hotellopphold, kostutgifter, men kursavgift, messeavgift o l

Utdanningsutgifter og studiereiser
Opplysninger skattemyndighetene kan kreve
•
For kongresser, møter, seminarer, kurs mv
– hvilke emner som ble behandlet
– tidsangivelse for hvert emne
– hva som er særlig viktig i relasjon til skattyters næringsvirksomhet
– hva skattyter faktisk har deltatt på
– eventuelt trykket program

Utdanningsutgifter og studiereiser

Opplysninger skattemyndighetene kan kreve
•
For studiereiser
– reisens formål
– om skattyter har fulgt et organisert opplegg
– hvordan reisen er foretatt
– hvilke steder som er besøkt med tidsangivelse
– hva som er studert på hvert sted
– om andre personer i samme bransje/virksomhet har deltatt

Bevertning

•

Vilkår for fradragsrett:
– Bevertningen :
• Bestemt beløp,
– Inntil kr 488,- pr. person 2019 (seneste sats)
– Ikke brennevin, vin og øl er ok
• Bestemt krets - forretningsforbindelser
• Bestemt sted
• Bestemt tid
• Navn på de som er bevertet
• Hvilken arbeidsgiver de representerer
– Legitimasjonskrav, spesifikasjonskrav

Arbeidstøy
Hovedregel
– Klær anses som private kostnader og er derfor ikke fradragsberettiget
•
Unntak
– Når tøyet er lite egnet til privat bruk, og det hovedsakelig benyttes i yrket.
– Uniform, verne- og vareklær

Behandlingsutgifter
Hovedregel
– Behandlingsutgifter er private utgifter og faller utenfor fradragsretten i
skatteloven § 6-2 første ledd.
•
Unntak
– Kostnader til alminnelig bedriftshelsetjeneste er fradragsberettiget.
– Fradragsrett for «småkurativ» behandling i tilknytning til den alminnelige
bedriftshelsetjenesten.

Foretaksformer
Antar at mange kunstnere etablerer virksomheten sin som enkeltpersonforetak.
Enkeltpersonforetaket må registreres i «enhetsregisteret».
Formålet må fremkomme i Samordnet registreringsmelding
Organisasjonsnummer tildeles
Du må melde elektronisk varslingsadresse (e-postadresse eller mobilnummer) til
enhetsregisteret fra og med 1. januar 2018.

Næringsoppgave
Hvis selvstendig næringsdrivende
•
Skal levere Alminnelig næringsoppgave RF 1175
•
Næringsdrivende billedkunstnere skal levere RF 1242 i stedet for RF 1175
•
Se rettledning:
– https://www.skatteetaten.no/globalassets/skjema/2018/rettledning/rf-1247b.pdf

•

Begge skal i tillegg levere RF 1224 Personinntektsskjema

•

Alle næringsdrivende må levere skattemelding, næringsoppgave og
personinntektskjema digitalt.
Det er svært viktig at alle oppgaver er levert innen fristen 31. mai 2020, da det nå vil bli
ilagt tvangsmulkt ved forsinket innlevering.
Skulle det vært behov for forlenget frist, kan en søke om dette. Ser du at du har betalt
for lite i forskuddsskatt for 2019, kan du innbetale dette innen 31. mai. Da slipper du å
betale rentetillegg på restskatten.
Skattemelding (selvangivelsen) blir tilgjengelig elektronisk for alle næringsdrivende 31.
mars 2020.

•
•
•

