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VEILEDNING 2019 
 
Unntakstilstand – Coronavirus; 
Det er jo en ganske uvanlig og absurd situasjon vi og faktisk hele verden er i nå per skrivende stund som er 
30.03.2020. Det er ikke innrømmet noen utsettelser av arbeidet og innleveringsfrister for skattemeldingen 
2019 dvs si fristen for alle næringsdrivende er 31.05.2020. Dette tror jeg må endres underveis så det må dere 
følge med på og NK vil sikkert oppdatere dere på dette. Det er også viktig å vite nå i disse trange tider at det 
finnes et nytt tiltak i fra myndighetene for å få dekket tapt inntekt siden 16.03.2020. Tiltaket som heter 
inntektssikring for frilansere og næringsdrivende som skal rapporteres til NAV når de har laget en ny digital 
plattform til å ta imot opplysningene for snittet av de siste 3-årene med næringsinntekt. Man kan maksimalt få 
er 80% av 6G=kr.600.000,- dvs kr.480.000,-. Dette må dere følge med på. 
 
Regnskap. 
De kunstnerne som utelukkende produserer kunstverk skal fylle ut Næringsoppgave for Billedkunstnere RF-
1242, men alle har bokføringsplikt etter bokføringsloven og er også å anse som selvstendig næringsdrivende.  
Alle andre typer kunstnere som helt, eller delvis produserer kunstverk er å anse som næringsdrivende og er 
bokføringspliktige og leverer årsregnskapet i Alminnelig Næringsoppgave 1 RF-1175. Begge grupper leverer i 
tillegg til næringsoppgave skjema RF-1224. Ektefeller som deler næringsinntekt må bruke RF-1175. 
 
Kontantprinsippet - Periodisering 
For billedkunstnere og næringsoppgave RF-1242 kan det såkalte kontantprinsippet anvendes. Inntekter og 
kostnader medtas i det året det mottas oppgjør/betaling. Årsaken til dette er at omsetningstiden for 
kunstverket kan være svært lang og ville kunne medføre store likviditetsproblemer for billedkunstnere. 
 
Andre næringsdrivende skal føre inntekter og kostnader i den perioden det har oppstått et krav på oppgjør 
(arbeidet er gjort/varene levert) eller kostnaden har påløpt (du har mottatt en vare/fått en tjeneste utført), 
uansett når forpliktelsen forfaller til betaling. Dette er det såkalte realisasjonsprinsippet.  
 
Dokumentasjonskrav av næringsinntekt og kostnader 
Som dokumentasjon av inntekter gjelder faktura, kassastrimmel eller paragongjenpart. Slike 
”salgsdokumenter”  skal være nummerert fortløpende. Dersom du mottar oppgjør uten selv å ha sendt faktura 
eller gitt annen form for kvittering, vil (skal) oppdragsgiver sende deg en oversikt over 
næringsinntektsopplysning for året.  
 
Alle kostnader må kunne dokumenteres med faktura eller regning fra leverandør. Husk å be om faktura eller 
kvittering. Ta derfor vare på dette som du kan utgiftsføre i din næringsvirksomhet. 
 
Arbeidstaker/Lønn/Arbeidsstipend/Statens Kunstnerstipend 
Skatt skal være trukket av arbeidsgiver. Du har krav på feriepenger i tillegg til avtalt lønn, og arbeidsgiver 
betaler arbeidsgiveravgift. Både ”Statens Garantiinntekt” og ”Arbeidsstipend” fra staten behandles som lønn, 
og skal således være ført inn i den forhåndsutfylte skattemeldingen. 
 
Oppdragstaker/ frilanser 
Skattemessig betraktes man som lønnsmottaker, og er ført i skattemeldingen som lønn. 
 
Selvstendig næringsdrivende 
Myndighetene setter opp følgende kriterier som bør være oppfylt for å kunne betegnes som næringsdrivende: 
- Aktivitetskrav – innebærer at det må kunne dokumenteres aktivitet av et visst omfang over tid. 
- Krav til økonomisk overskudd – innebærer at næringen må være egnet til å gi overskudd etter en viss 

oppstartsperiode, etter 3.år med underskudd vil de stille tvil til næringen, men her stiller det seg noe 
annerledes for kunstnere. 

- NB! Ta kontakt med NK eller undertegnede om dere får forespørsel om dette da vi har gode argumenter da 
undertegnede og en advokat vant frem i en skattesak om dette. 
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- Drift for egen regning og risiko – innebærer at den enkelte må være økonomisk ansvarlig for sine 
leveranser og kjøper har rett til å reklamere på resultatet. Man benytter egne driftsmidler og skaffer egne 
materialer. 

 
Alle ”næringsdrivende inntekter” føres direkte inn i næringsoppgaven. Resultatet fra næringsoppgaven blir 
overført den forhåndsutfylte skattemeldingen, sammen med eventuelt positiv personinntekt. 
 
 
 
Leie av lokaler som atelier/verksted utenfor egen bolig  
Ved leie av eksterne næringslokaler, fører du hele leien og alle kostnader for lokalene som driftsutgifter til 
fradrag i næringsoppgaven. I tillegg til eksternt atelier/næringslokale, kan du også føre kostnader til 
hjemmekontor eller hjemmeverksted, dersom dette er aktuelt (se punkt E nedenfor). 
 
Leie av bolig med en del som er atelier/verksted 
Leier du bolig i kombinasjon med atelier/verksted, fører du næringslokalets andel av den totale leiekostnaden 
mm i forhold til arealet du disponerer.  
 
Atelier/verksted i egen eid bolig som utgjør mindre enn 50% av utleieverdien 
Ved bruk av faktiske kostnader og atelieret er på eksempelvis 25% av boligarealet, så blir det 25% av alle 
kostnader som for eksempel kostnader til ytre vedlikehold om det er hus, forsikring, renhold, kommunale 
avgifter, elektrisitet og fyring. Indre vedlikehold av selve atelieret er 100% fradrag for som maling etc. 
Standardfradrag for hjemmekontor er kr.1.800,- i stedet for andel i % og er et svært beskjedent. 
 
NB! Dersom du går med flytteplaner og regner med en gevinst, så vil gevinsten som faller på andel 
næringslokale være skattepliktig og jeg anbefaler derfor og ikke medta kostnader til atelier/kontor i egen bolig.  
 
Reiseutgifter 
Det gis fradrag for alle reise-, kost-, og losjiutgifter i forbindelse med inntektsgivende arbeid eller kurs og 
studie-/researchreiser. Det er viktig å sette på formålet med reisen og i eget oppsett/reiseskjema. 
Alle utgifter til fradragberettigede reiser må dokumenteres med originalbilag i næringsvirksomhet, samt det må 
ha et spesifisert formål og det er ikke mulig å anvende statens regulativ for kost og losji.  
 
Representasjon og gaver 
Utgifter til bevertning av kunder og forretningsforbindelser godtas kun med inntil kr. 488,- pr. person. Det er 
derfor viktig at du påfører bilagene hvem som har deltatt, og at dette møtet kan henføres til din 
næringsvirksomhet. Gaver til kunder og forretningsforbindelser er ikke skattemessig fradragsberettiget, men 
for enkle oppmerksomheter og gavegjenstander er det et standard fradrag opp til kr.270,-. Oppmerksomhet i 
form av blomster og kranser ved dødsfall er fradragsberettiget.  
 
Elektronisk kommunikasjon - EKOM 
Er kontoret utenfor egen bolig, vil utgifter til fasttelefon og bredbånd tilknyttet det eksterne kontoret/atelieret 
kunne føres til fradrag i sin helhet uten fradrag sjablonregel. Telefon, nettkostnader og mobiltelefon som 
brukes både i næring og privat tas med 100% og blir redusert med kr.4.392,- som er beregnet av Skatteetaten 
til å være privat for forbruk, såkalt skattesjablonregel. 
 
Yrkesbil. 
Bil skal avskrives i saldoskjema RF-1084 og alle utgifter føres i skjema ”Opplysninger for bruk av  bil”  RF-1125. 
Samtlige kostnader til bruk av bil, også de for privatkjøring, belastes således regnskapet. Det er derfor meget 
viktig å ta vare på alle utgiftsbilag for bilen dersom bilen er yrkesbil, som bensin/diesel, olje, dekk, leasingleie, 
årsavgift, piggdekkavgift, forsikring, service, vedlikehold, bilberging etc. Ingen. privat andel.  
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Hvis næringsbil også brukes privat, for en kun fradrag for næringsdelen, som etter en sjablon er satt til 25% av 
totale kostnader. En tar faktiske kostnader inklusiv verdiforringelse (leaset bil: leasing leie, eid bil: 17% 
saldoavskrivning, og tilbakefører 75% av grunnlaget.   
Tilbakeføringen for privat bruk kan alternativt beregnes etter firmabilreglene, men det er sjeldent lønnsomt.  
Se vedlegg punkt 4 – Fordelsbeskatning «Skattenyheter og opplysninger 2019 og 2020» hvor satser for vanlig 
bil, elektrisk bil er illustrert.  
 
 
Privatbil 
Dersom bilen ikke er å anse som yrkesbil, anses den som privatbil. Du fører da opp antall kjørte kilometer i 
arbeidssammenheng etter kjørebok multiplisert med kr. 3,50 som er den skattefrie satsen i 2019 som i 2018 og 
fører denne kostnaden inn i næringsoppgaven.  
 
Andre fradrag: 
Arbeidstøy vil det kunne kreves fradrag for kun hvis klærne ikke er egnet til privat bruk. 
 
Aviser, faglitteratur mm  
Normalt abonnement på Aftenposten er ikke fradragsberettiget alene, men ved flere abonnementer trekker 
man ut det rimeligste privat og kostnadsfører de andre.  
 
Eiendeler og gjeld 
Her føres den del av dine eiendeler og gjeldsposter som har med næringen å gjøre. Enkelte eiendeler i næring 
skal avskrives etter satser som gjelder de enkelte saldogrupper. Avskrivningen føres inn i næringsoppgaven og 
restverdi på avskrivningsobjektet føres til balanse i næringsoppgaven.  
 
Varelager 
For kunstnere verdsettes lageret av åndsverk til kr. 0,- i skattemessig sammenheng. Du må likevel sette opp en 
liste som enten beskriver eller navngir de enkelte ferdige verk og halvfabrikata. Listen skal også inneholde 
oppgaver over verk som er satt til salg via mellommann eks. gallerier med verk/produkter i kommisjon. Dette er 
det eneste krav til ”vareopptelling” som stilles for kunstnere som har begrenset regnskapsplikt. Disse listene 
gjelder som dokumentasjon for fremtidige kontroller. 
 
Personinntekt 
Beløpet du får i næringsoppgaven overføres til ”Skjema for beregning av personinntekt” RF-1224 og man kan 
fortsatt videreføre tidligere års negative personinntekt. Hvis du fortsatt har og får negativ personinntekt kan 
denne fremføres videre til de neste års personinntektsskjema. Skattemessig fradrag skjer først når en oppnår 
overskudd i næringen. 
 
Gevinst ved salg av driftsmidler skal med i personinntekten, mens tap reduserer. Man kan fortsatt utsette 
beskatningen over gevinst- og tapskonto men den årlige inntektsføringen går med i grunnlaget for 
personinntekt.  
 
Næringsoppgaven RF-1242 Side-4 og Næringsoppgaven RF-1175 ved fordeling av inntekt. 
Grensedragning mellom næringsvirksomhet og hobby – nektet fradrag for underskudd i næring. 
Vær oppmerksom dersom Skatteetaten stryker ditt oppførte fradrag fra underskudd i næring. Be om en 
nærmere redegjørelse for Skatteetatens begrunnelse, og begrunn din klage med faglig bakgrunn, faglig 
anerkjennelse, teoretisk utdannelse, nødvendig oppbyggingstid, etc. Vis også til at du driver for egen regning og 
risiko, at du har et tidsmessig langt perspektiv, og at du forventer et overskudd innen overskuelig fremtid (hvis 
mulig). Kunstnere med flere års underskudd og i oppstartsfasen bør fylle ut side 4 i RF-1242 Næringsoppgave. 
Neste år kan du jo bare supplere med eventuelle endringer og tilleggsopplysninger. 
 
For næringsdrivende som driver sammen med ektefelle, husk muligheten til utjevning av inntektene mellom 
ektefeller, som kan gi trinnskatt besparelser.  
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De som benytter seg av utjevning av inntekt mellom ektefeller må benytte RF-1175 Næringsoppgave I som har 
en egen avkrysningsrubrikk for prosentvis fordeling av inntekt. 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. 
 
Stipendier 
Vedrørende stipendier så er det viktig å klarere med den som har bidratt med eller gitt stipendiet om det er 
skattepliktig eller skattefritt. Trekkpliktige stipend er det trukket skatt på, mens i andre stipendier kan det være 
opplyst om at det er trekkfritt som ikke betyr skattefritt. Det betyr kun at bidragsyter ikke har trukket skatt før 
utbetaling.  
 
Skattefrie stipender som man har mottatt bør det opplyses korrekt om i skattemeldingen i eget vedlegg da 
punkt 5.0 i skattemeldingen utrolig nok er tatt vekk. Tilleggsopplysninger som beløp og om anvendelse. 
Kostnader ved dette kan ikke trekkes i fra næring, lønn eller annen inntekt.  
 
PS! Det er få stipendier som er skattefrie som konkurranse/priser som er/har nær tilknytning til din 
næringsvirksomhet. 
 
Trekkpliktige stipendier er når bidragsyter har trukket skatt av stipendiet ved utbetaling akkurat som ved 
Statens Kunstnerstipend og det behandles som lønn i skattemeldingen. De fleste kunstnere som har dette er 
også næringsdrivende og fører alle kostnadene de har som kunstner til fradrag i næringen i mot andre 
næringsinntekter som kunstner. Ofte er blir det et underskudd da, men det går som regel bra jf punkt om 
næringsinntekt. 
 
Andre trekkpliktige stipendier kan kunstneren som lønnstaker redusere direkte i skattemeldingen med 
kostnader som er pådratt i forbindelse med stipendiet som vil redusere skatten. Noen ganger så går det med 
underskudd og blir kr.0,- i lønnsinntekt og det blir ingen skatteplikt. Dette bør også skrives om i eget vedlegg. 
 
Trekkfrie stipendier har skatteplikt og det skal svares skatt for ved innlevering av skattemeldingen i sammen 
med næringsoppgave. Det utbetales i sin helhet uten at det er trukket skatt på forhånd av bidragsyter og skal 
medtas som næringsinntekt i næringen og alle kostnader føres til fradrag i sammen med alle de andre 
kostnader man har i næringen. Man skatter da av næringsresultatet i sammen med alle inntekter og kostnader 
man har i næringen. 
 
Trekkfritt stipend som lønnstaker er ikke mulig og man blir næringsdrivende. 
 
Fremføring av inntekter mot tilhørende kostnader 
Dersom du mottok stipender eller priser i 2019 som er relatert til prosjekter som skal gjennomføres i 2020 
(typisk reisestipend), kan du be om å få overført denne inntekten til 2020. Du må selv orientere om slik 
periodisering i et vedlegg til skattemeldingen 2019 eller i eget vedlegg. 
 
Betaling av skatt 
Næringsdrivende skal betale forskuddsskatt. Den fastsettes ved inntektsårets begynnelse og deles i fire like 
terminbeløp, som skal betales inn den 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november. Eventuell restskatt i 
2019 kan innbetales innen 31.05.2020 uten rentebelastning mao et rimelig «kortsiktig lån». 
 
Vi gjør dere oppmerksomme på at det er utsettelser i innbetaling av skatter og avgifter og dette bør dere følge 
med på Skatteetaten sine sider. 
 
Hold av penger til skatten! Når man driver næringsvirksomhet, er inntektene ikke beskattet. En andel av 
inntektene bør derfor holdes av til skatteregningen kommer. Ha i bakhodet ved et overskudd i fra kr.100 000,- 
til kr.500.000,- vil du oppleve en økende skattesats i fra ca.15 til 40% som en indikasjon dvs ikke en fasit. 
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Anledning til å kreve fradrag for faktiske utgifter post 3.2.2 i selvangivelsen. 
Hvis du mottar arbeidsstipend, eller garantiinntekt, og dersom du på tross av argumentasjon som nevnt 
ovenfor ikke får fradrag for underskudd i næring, benytt post 3.2.2 i skattemeldingen, og krev fradrag for dine 
driftsutgifter der. Dette er i stedet for minstefradraget på 45% som er minimum kr.31.800,- uansett inntekt og 
maksimum kr.100.800,- ved en lønnsinntekt på kr.224.000,- som gir fullt minstefradrag. 
 
Fordeling av inntekt over 3 år med tilbakevirkende kraft – inntektsutjevning opphavsmann til åndsverk 
Dersom ditt resultat som næringsdrivende kunstner har endret seg vesentlig i 2019 i forhold til de to 
foregående årene, kan du be om å få resultatet samordnet over 3 år med tilbakevirkende kraft. Du kan spare 
trinn- og toppskatt for det enkelte år. Du må selv søke Skatteetaten om en slik ligning før fristen for 
innsendelse av skattemeldingen 31.05.2020. Det er ofte meget krevende, men fullt ut mulig. 

 
 Merverdiavgift 
Egen omsetning, eller omsetning via mellommann (eks. gallerist i kunstnerens navn) av egne originale 
kunstverk; 

− malerier, tegninger, collager, ol. utført helt for egen hånd, 

− originale stikk, avtrykk og litografier, 

− originale skulpturer og statuer, uansett materiale, 

− originale, nummererte og signerte gobelinvevde veggtepper 
 
omfattes ikke av merverdiavgiftsloven, og det skal således ikke legges merverdiavgift til salgsbeløpet. 
Provisjonsinntekter til mellommann / gallerier er da også fritatt for MVA. 
 
Brukskunstgjenstander, det meste av keramikk, glass, etc. vil ligge innenfor avgiftspliktig omsetning, i hvert fall 
hvis det lages flere identiske gjenstander eller serieproduksjon.  
 
All virksomhet med en omsetning på under kr. 50 000,- innenfor en 12-måneders periode er  
MVA-fritt, det følger ikke kalenderåret. Overstiger du dette så må du registreres i MVA-Manntallet. 
 
Arbeidsgiveransvar 
Dersom du har ansatte i din virksomhet, er du pliktig å opprette en egen skattetrekkskonto. Det må også 
beregnes arbeidsgiveravgift på lønnskostnaden. Du er ansvarlig for innberetning av utbetalte lønnskostnader.  
I tillegg må det settes av for påløpte feriepenger, som skal utbetales neste sommer, eller når vedkommende 
slutter. Lønnsmottakere skal motta lønnsopplysninger om 2019. Lønnsmottakere må sikres med 
yrkesskadeforsikring som er lovmessig pålagt. Lønnskostnader inkl. sosiale utgifter, kommer til fradrag i 
personinntektsberegning.  
Har du flere ansatte så er du pliktig til å etablere en avtalefestet pensjonsordning for de ansatte (OTP) som du 
må svare arbeidsgiveravgift av, men er fradragsberettiget. 
 
Pensjonssparing i næring 
Det er også mulig med frivillig pensjonssparing (PSN) for selvstendig næringsdrivende som kan være på 
maksimalt 7% av personinntekt mellom 1G kr.98.866,- i fra 01.05.2019 og 12G som er ca.kr.1.186.392,-.  
 
Kjøp av tjenester 
Dersom du engasjerer næringsdrivende som fakturerer deg for tjenester så må du forvisse deg om at de faktisk 
er næringsdrivende jf. krav til faktura og kvittering og at de har et registrert organisasjonsnummer i 
Brønnøysund.  
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