Til medlemmer i Norske Kunsthåndverkere
Skattemelding og næringsoppgave 2019.
Frist for innlevering av Skattemelding 2019– mva - skatteoppgjør - forskuddskatteinnbetaling
Forhåndsutfylte skattemeldinger for lønnstakere- og pensjonister legges ut ca 1.april på Altinn og har leveringsfrist 30.april
2020 med maks. 1.mnd.utsettelse. Skatteoppgjøret mottas i slutten av juni 2020, hvis levert 30.april uten ektefelle med
næring. Forhåndsutfylte skattemeldinger for næringsdrivende legges ut 1.april og har leveringsfrist 31.mai 2020 med
maks.1.mn. utsettelse. Det er ikke gitt noen utsettelser i frister for innlevering av skattemeldingene til tross for disse
utfordrende tider pga Coronaviruset, men det kan forventes. Skatteoppgjør kommer uten noe system ukentlig fra og med
august for alle næringsdrivend.
Stille aksept betyr at skattemeldingen ikke er innsendt selv av skatteyter og blir registrert innsendt slik den ble mottatt av
skatteyter i fra Skatteetaten uten korreksjoner. Skatteyter er da ansvarlig for skattemeldingen og dens mangler og
eventuelle feil i fra Skatteetaten og andre. Dette kan ikke eller må ikke næringsdrivende gjøre da den vil bli registrert som
ikke levert!!! Ved for sen levert skattemelding uten gyldig grunn vil man ikke få daglige tvangsmulkter som i 2019 pga av
Coronaviruset og det er vi takknemlige for, men per i dag 30.03.20 er fristene for innlevering uforandret jf. første avsnitt.
Tilleggsforskudd skatt for 2019 kan innbetales rentefritt innen fristen 31.05.2020 for alle skatteytere.

NB! Du bør sjekke skattemeldingen, da det er ofte feil og vesentlige mangler i den forhåndsutfylte.
Alle bør kontrollere skattemeldingene i mot alle årsoppgaver fra banker, arbeidsgivere, NAV, barnehager og skoler,
boligoppgave, forsikringsselskaper og finansielle institusjoner etc. Tilleggsopplysninger er kjøp og salg av bolig, ukjente
investeringer, formue i utlandet, kjøp og salg av private aksjer, eierandeler i deltakerselskaper med mer. Endring av sivil
status og barn født i 2019 som kan medføre endringer.
Folk som ikke en gang sjekker skattemeldingen spiller russisk rulett med privatøkonomien sin, mener Rolf Lothe, fagsjef i
Skattebetalerforeningen. Punkt 5.0 i skattemeldingen er tatt bort og man må lage eget vedlegg med slike opplysninger.
NB! For næringsdrivende/EPF vil det ikke være oppført komplette opplysninger om inntekt og følgelig må det korrigeres i
henhold til ditt næringsregnskap. Det er deres egne fakturaer som er sendt ut til kundene og ikke mottatte
næringsinntektsopplysninger som er deres korrekte næringsomsetning i virksomheten før kostnader. Dere er pliktige til å
ha låste forhåndsnummererte fakturaer til kundene. Alle næringsdrivende/EPF er bokføringspliktige etter Bokføringsloven.
Dere som også er Mva-pliktige må ha bokført bilagene og levert Mva-oppgaven innen den 10.03.2020

Den elektroniske portalen www.altinn.no
Alle vil motta forhåndsutfylte skattemeldinger elektronisk i www.altinn.no og man kan ikke lenger sende inn på papir. De
som har levert elektronisk tidligere år vil heller ikke motta på papir lenger. Postene i skattemeldingen kan endres og
skattemeldingen sendes tilbake elektronisk via www.altinn.no hvor den blir arkivert etter innsendelse.
Skjemaene er tilnærmet som i 2019 og de som er mest aktuelle kan kort oppsummeres i RF-1242 Næringsoppgave for
Billedkunstnere, RF-1175 Alminnelig Næringsoppgave 1 og RF-1224 Skjema for beregning av personinntekt. Øvrige skjemaer
som saldoskjema og bilbruk er også som tidligere og finnes i portalen. For noen få av dere med omsetning under kr.50.000,dvs før kostnader så kan alt føres inn i skattemeldingen i egen næringsrapport i Altinn. Jeg anbefaler dere å holde dere til
overnevnte skjemaer om det er levert tidligere til Skatteetaten, men har dere startet ny næringsvirksomhet i år så kan det
benyttes ved omsetning under kr.50.000,-. Dere er likevel bokføringspliktige og undertegnede ville derfor benyttet alle
skjemaene, spesielt for eventuelt ikke å miste fremførbare underskudd.
PS! De som benytter seg av utjevning av inntekt mellom ektefeller bør benytte RF-1175 Næringsoppgave I som har en egen
avkrysningsrubrikk for prosentvis fordeling av inntekt, dog har skjemaet for beregning av personinntektsskjema dette også
og er nok tilstrekkelig. Dette gjelder for de som har overskudd og ikke de som har underskudd, da det vil automatisk
fordeles mellom ektefeller som fradrag i alminnelig inntekt.
OBS! Skatteetaten er oppmerksomme med næringer med 3-års underskudd på rad og vil ofte tilskrive og avvikle disse, men
der har vi gode argumenter for dere i NK etter å ha vunnet frem i en rettsak noen år tilbake.
Vi har etablert et nært samarbeide med Skattebetalerforeningen i Norge og vedlegger deres Skattefolder for 2019/2020 slik
at satser lett kan slås opp til bruk for 2019 og 2020.

Veiledning og skattenyheter: Se hjemmesiden til NK.
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