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• Skattebetalerforeningen er en 
selvfinansiert interesseorganisasjon 
med visjon om å gjøre din 
skattehverdag enklere.

Foreningens viktigste oppgaver er å:

• Informere om skatt og skatterelaterte temaer

• Bistå enkeltmedlemmer i skattejuridiske 
spørsmål

• Påvirke skatte- og avgiftspolitikken

• Skape avgifts- og skatteengasjement

Noen av fordelene med å være medlem:

• Du får juridisk bistand knyttet til skatt/avgift – 30 
min gratis for personlig medlemmer og 60 minutter 
gratis for bedriftsmedlemmer på telefon

• 5 utgaver av Skattebetaleren 

• Rabatt på bøker og kurs 

• Eksklusiv tilgang til skattenyheter og fagstoff via 
skatt.noskatt.no 
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Agenda

Tips til selvangivelsen 2014 –

hva bør du sjekke/føye til ?

• Ektefellene Mari og Per er alderspensjonister

• Morten er uførepensjonist (gift med Anne)

• Ida har skiftet jobb, og pendler

• Dag har solgt bolig – nytt  skjema RF-1318

• Kristian lurer på formuesskatten

• Kari har leilighet i USA

• Gro har leddgikt

• Truls har fått sommerjobb på studiestedet

• Elin er enslig forsørger

• Maria sin datter går på fritidsordning

• Erik har refinansiert boliglånet

• Olga har utgifter til aksjehandel

• Anna blogger – selvstendig næringsdrivende

• Trine har fått ettergitt lån foreldre 

• Tor har fått restskatt
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Ektefellene Mari og Per er 
alderspensjonister
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Skattefradrag alders- og AFP-pensjonister

Skattefradrag: Et fradrag i selve skatten på alminnelig 
inntekt og trygdeavgift for alders- og AFP-pensjonister.

• Utgjør maksimalt 30.000 kroner

• Avkortningsregler

• Får det bare i utlignet skatt

Lavere skatt enn 30.000 kroner?

TIPS: Før over inntekt fra ektefelle, eller før egne fradrag 

over til ektefelle.
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Personfradrag – sjekk om skatteklasse 2

Skatteklasse 2 for ektefeller som forsørger den andre 
ektefellen er redusert til 72.000 kroner

• Per har solgt aksjer med tap i 2014, og har lav 
nettoinntekt.

• Per og Mari lignes derfor i skatteklasse 2.

TIPS: Hvis Mari overfører kapitalinntekter på minst 48.800 
kroner til Per, så får de hver personfradrag i skatteklasse 1 
med 48.800 kroner, og sparer 6.912 kroner i skatt. 
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Morten er uførepensjonist, og gift 
med Anne
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Skattereduksjon uførepensjonister

Skattebegrensning  for uførepensjonister med 
lav nettoinntekt (alminnelig inntekt).

• Beløpsgrenser: Ektefeller 131.400 kroner

Enslige    120.800 kroner

• Skatter som begrenses er skatt på 
alminnelig inntekt og trygdeavgift.

• Se mer om beregning på skatt.no

• Tips: Fordeling av inntekt/fradrag mellom   

ektefeller kan være svært gunstig. 
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Ida har skiftet jobb, og pendler
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Reisefradrag

Arbeidsreise er fradragsberettiget og er vanligvis ikke 
ferdigutfylt i selvangivelsen. 

• Fradraget gis med en sats på 1,50 kr per kilometer 

(over 50.000 km: 0,70 kroner oppad begrenset til 75.000 km),  

med et bunnfradrag på 15.000 kroner. 

• Med eksempelvis 30 km til jobben, blir fradraget som følger: 

(60 km x 1,50 kr x 230 dager) – 15.000 = 5.700 kroner.

• Pendlerreise beregnes tilsvarende

• Andre reisefradrag (ikke bunnfradrag):

Foreldrefradrag: Omvei til jobb eller tur/retur barnehage.

Tilsyn av utleiebolig: I utleieskjema kan du kreve fradrag for 

kr 4,05 per km hvis 10 dager eller mindre.
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Ida er familiependler mellom Oslo og sin familie i 
Sverige

Reiseutgifter 

1-50.000 km: 1,50 kroner per km maks. 75.000 kroner

50.000 – 75.000 km: 0,70 per km maks. 17.500 kroner

Over 75.000: ikke fradrag 0 kroner

Samlet fradrag maks. 92.500 kroner

Bunnfradrag 15.000 kroner

Fradrag i selvangivelsen maks. 77.500 kroner

Ida krever i stedet fradrag for dokumenterte flybilletter med 
100.000 kroner – 15.000 kroner = 85.000 kroner til fradrag i 
selvangivelsen. 

Ida pendler – fradrag for besøksreiser
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Dag har solgt tomannsbolig
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Salg av tomannsbolig

Dag har fått brev fra skattekontoret med foreløpig beregning av 
gevinst i skjema RF-1318 «Salg av bolig, fritidsbolig eller tomt»

 Dag svarte ikke på brevet – og gevinsten er medtatt i 
selvangivelsen post 2.84.

 Sjekk gevinst/tapsberegning!

 Husk å få med alle omkostninger i 

forbindelse med kjøpet og salget -

og senere påkostninger!
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Kristian lurer på formuesskatten
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Formue fast eiendom - sjekk verdsettelse

Egen bolig (primærbolig): 25 % av anslått markedsverdi 
(sikkerhetsventil: 30 %)

Bolig nr. 2 (sekundærbolig): 60 % (2013: 50 %) av anslått 
markedsverdi (sikkerhetsventil: 72 %)

Eksempel: En sekundærbolig med en anslått markedsverdi på 

3 millioner kroner hadde for 2013 normalt en ligningsverdi på 1,5 
millioner kroner. For inntektsåret 2014  øker ligningsverdien til 
1,8 millioner kroner. I tillegg justeres ligningsverdien etter 
prisutviklingen.

• Ligningsverdien er basert på kvadratmeterpris på solgte 
boliger

• Boligkalkulator på skatteetaten.no
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Formue og gjeld ved årsskiftet

Formue – gjeld = netto formue

Formuesskatt 1 % (2015: 0,85 %)

• Netto formue over 1 million kroner (2015: 1,2 millioner  kr.)

• Ektefeller:  2 millioner  kroner (2015: 2,4  millioner  kr.)

• Fra det året barnet fyller 17 år: Lignes for seg, eget fribeløp.

EKSEMPEL: Barnet eier fondsandeler verdt 300.000 kroner. 

• Når 15 år: Foreldrene 3.300 kroner i formuesskatt 

(hvis betaler formuesskatt) 

• Når 17 år: Eget fribeløp, ikke formuesskatt pga fribeløp. 
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Kari har kjøpt ferieleilighet i USA
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Rentefradrag – eiendom i utlandet 

Eiendom i utlandet: 

• Hovedregel – vanlig gjelds- og rentefradrag.

• Fortsatt redusert gjelds- og rentefradrag når en eier bolig 
eller fritidsbolig utenfor EØS-området, som er unntatt 
beskatning i Norge. Gjelder for eksempel Brasil og USA.

Kari sitt kjøp av leilighet i Florida vil føre til at hennes 

gjelds- og rentefradrag blir redusert.



19

Gro har store sykdomsutgifter
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Fortsatt sykdomsfradrag for kronisk syke

Særfradrag for store sykdomsutgifter: 

• Særfradrag hvis kostnadene er på minst 9.180 kroner.

• Bare hvis fradrag i 2010 og 2011

• Fradrag for 67 prosent av kostnadene

Gi opplysninger i selvangivelsen:

- Legeattest

- Oppstilling over kostnadene

- Medisiner

- Legekonsultasjoner

- Andre merkostnader

- Ta vare på dokumentasjon

NB: Ikke lenger fradrag for kostnader til boligtilpasning,     

transport og tannlege.

20



21

Truls har fått sommerjobb
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Må du bo borte på grunn av jobben?

Pendlerfradrag

I tillegg til reisefradrag, kan du ha krav på fradrag for utgifter 
til kost og losji.

Mat: 195 kroner per døgn

Overnatting: faktiske merutgifter til pendlerbolig

Studenter med sommerjobb på studiestedet kan også anses 
som pendlere

Tips: Bedre å få dekket av arbeidsgiver skattefritt. 
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Elin er enslig forsørger
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Enslige forsørgere

Særfradrag for enslig forsørger :

48.804kroner per år (4.067 kroner per måned)

• Forutsetter at du har krav på utvidet barnetrygd fra NAV

• Fradraget skal være forhåndsutfylt i selvangivelsen 

post 3.5.5

Tre grupper faller utenfor: 

 Samboere (uten felles barn)

 Forsørger av barn over 18 år

 Enslig forsørger siste del av året



25

Maria og Ivar har barna på fritidsordning
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Foreldrefradrag - privat barnepass

Barnehageutgiftene skal være ferdig 
utfylt.

Kontroller!

Ikke innberettet:

Dagmamma, barnevakt, au pair mv.

Husk: Maks fradrag 25.000 kroner for ett barn, 

øker med 15.000 kroner per barn. 

Innenfor beløpsgrensene – også ekstra kjøring 
eller annen transport 1,50 kroner per km.
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Skattedirektoratets uttalelse september 2014

Det er fradragsrett for utgifter til fritidsordninger av 
tilsvarende art som SFO.

 Idrettsforeninger mv. 

Ta med selv i post 3.2.10 – ikke innberettet

Foreldrefradrag - privat barnepass
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Erik har refinansiert boliglånet
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Har du refinansiert boliglånet i år?

Fradrag for gebyrene til långiver (innberettet)

• Også fradrag for tinglysingsgebyr og 

utgifter til takstmann (ikke innberettet).

• Før opp fradraget i post 3.3.7.
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Olga har utgifter til aksjehandel
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Utgifter til aksjehandel?

Eier du aksjer og bruker penger på å holde deg 
oppdatert i markedet?

Da kan du kreve fradraget for utgiftene, 

for eksempel abonnement på økonomiske 

aviser, tidsskrifter eller abonnement på 

realtidskurser på ulike børser.  

Forslag til tekst i selvangivelsen: 

«I post 3.3.7 har jeg ført inn et beløp på kr 3 990. 
Beløpet gjelder abonnement på Finansavisen, som jeg 
trenger for å holde meg oppdatert i aksjemarkedet. 
Utgiftene kan dokumenteres dersom skattekontoret ber 
om dette.»
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Anna blogger –
selvstendig næringsdrivende?
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Hobby eller virksomhet?

Skjema RF-1298

• Hvis usikkert om er 
næringsvirksomhet

5 års oppstartsperiode

• Mulig å få endret ligningen tilbake i 

5 år, evt. mer

Oppstart av virksomhet
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Trine har lån fra foreldre
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Lånt penger av foreldre til leilighet

• Anna fører opp gjeld/gjeldsrenter i post 4.8.1/3.3.1

• Foreldre fører utestående fordring/renteinntekter i 

post 4.1.6/3.1.1

• Ettergivelse i 2014
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Tor har fått varsel om restskatt
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Restskatt?

Sjekk tallene i selvangivelsen

• Noe som bør tilføyes ?

• Sjekk innbetalt trekk

• Kontroller årets skattetrekk – unngå samme for 2015

• Dersom du betaler restskatten innen 31. mai, slipper du 
renter på skattekravet. 

• Husk: Ta sjekken selv om du får til gode på skatten

37



38

I tvil om en fradrags- eller inntektspost?

Fradrag: 

- Før opp i riktig post

- Gi tilleggsopplysninger!

Inntekt:

- Ikke før opp i en post i selvangivelsen

- Gi opplysninger om inntekten i 

post 5.0 i selvangivelsen!

38



Skattebetalerforeningen
post@skatt.no

Skattetelefon for medlemmer:

Telefon: 22 97 97 10 (kl. 12-15)

Husk medlemsnummer



Arv og gave – hva må du passe på?
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 Arveavgiften er fjernet for 

arv og gave fra 2014

 Ingen meldeplikt – kun opplysning 

om arv og gave i selvangivelsen 

post 1.5.3 når samlet verdi er 

100.000 kroner eller høyere.

 NB! Arv og gave er ikke skattepliktig inntekt.

Skatt på arv og gave fra 2014
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• Innført skattemessig «kontinuitet» som 
hovedregel ved arv og gave

• Det betyr at du må overta alle «skatteposisjoner» etter giver 
eller avdøde.

• Typisk vil det være latente gevinster på tomter og 
utleieleiligheter, ettersom du må overta arvelaters/givers 
skattemessig inngangsverdi.

• Fjerning av arveavgiften og innføring av kontinuitet kan bety 
økt samlet skatt! 

• NB! Viktig unntak fra «kontinuitet» for arv og gave av 
bolig og fritidsbolig som kunne vært solgt skattefritt av 
arvelater eller giver. 

Nye skatteregler for arv og gave 2014
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Unntak fra «kontinuitet» gjelder for:

Arv og gave av bolig, fritidsbolig og alminnelig 

gårdsbruk/skogbruk som kunne vært solgt 

skattefritt  av arvelater eller giver. 

• Inngangsverdien settes til markedsverdi på 

gave- eller dødstidspunktet.

• Det betyr at verdistigning i arvelater eller givers eiertid 
blir fritatt for gevinstbeskatning.

Nye skatteregler for arv og gave 2014
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Eksempel «kontinuitet»:

• Mor og far overfører utleiebolig til datter i 2014,  

som de kjøpte i 1995 for 1 million kroner. 

Salgsverdi i dag er 3 millioner kroner. 

• Datter overtar mor og far sin inngangsverdi på 

1 million kroner på utleieleiligheten. 

• Hvis hun selger leiligheten gir dette en skattepliktig gevinst 

på 2 millioner kroner, mot 0 kroner i 2013.

• Skatten  til datteren ved et salg øker altså 

med 540.000 kroner .

• Skjerpet skattebelastning blir 360.400 kroner, ettersom 
arveavgiften er fjernet. 

Nye skatteregler for arv og gave i 2014
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Eksempel «kontinuitet»:

• TIPS!

• Datter kan selv her unngå skatt på latent 

gevinst ved å flytte inn i boligen, 

og selge skattefritt når bo- og eiertid 

er oppfylt. 
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Eksempel «unntak fra kontinuitet»:

 Oskar arver bolig fra sin mor i januar 2014. 

Inngangsverdien settes til markedsverdien 

på 2 millioner kroner fordi mor oppfyller  

vilkårene for skattefritt salg. 

 Oskar selger boligen for 2 millioner i februar, 

og skattepliktig gevinst blir 0 kroner. 

 Tips! Innhent takst som dokumentasjon

ved senere salg med skatteplikt.

Nye skatteregler for arv og gave i 2014
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Eksempel «unntak fra kontinuitet»:

• Ida overtar familiehytta som gave i 2014, og skal ikke betale 
arveavgift.

• Hun sørger for å få fastsatt markedsverdi på hytta på 
gavetidspunktet, som er 2 millioner kroner. 

• Hvis hun selger hytta med skatteplikt – så er det bare 
verdistigning i egen eiertid som blir skattepliktig.

Nye skatteregler for arv og gave i 2014
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Overtar bo,- brukstid og eiertid

• Dersom giver/arvelater ikke kunne solgt skattefritt, overtar 
mottaker giver/arvelaters bo- eller brukstid og eiertid. 

Eksempel

Arvelater har brukt og eid boligen i 8 måneder før overføringen.

Mottakeren kan selge boligen skattefritt etter en botid på          

4 måneder. 

Inngangsverdi: Hovedregelen om kontinuitet gjelder. 
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Uskiftebo - inngangsverdi

• Kontinuitet gjelder også når gjenlevende ektefelle 

eller samboer overtar boet i uskifte. 

Eksempel:

Kjell og Lise er gift (felleseie), og eier et ikke avskrevet 

næringslokale på 400 kvm sammen. Lokalet ble kjøpt for 

1,5 mill. kroner og har nå en verdi på 3,2 mill. kroner. 

Kjell dør i 2014, og Lise velger å sitte i uskifte. 

Hennes inngangsverdi er fortsatt 1,5 mill. kroner. 
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Uskiftebo - inngangsverdi

• Ved utdeling fra uskiftebo, overtar mottaker 
lengstlevendes skatteposisjoner – uansett når 
førstavdøde døde. 

Eksempel:

Eva sitter i uskifte etter ektefelle som døde i 2013. I boet er 

en tomt som var avdødes særeie, kjøpt for 600.000 kroner. 

Salgsverdi på dødstidspunktet var 1 mill. kroner.

Tomten anses arvet i sin helhet, og Evas inngangsverdi er 

1 mill. kroner. 

Ved utdeling eller skifte, overtar arvingene Evas inngangsverdi 

på 1 mill. kroner.  
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Inngangsverdi ved gavesalg

• Opprettinger og presiseringer av lovtekst i Statsbudsjettet: 

Prop. 1 LS (2014-2015) s. 225 pkt. 17.1.2

• «Ved gavesalg med gevinstoppgjør, bør mottakers inngangsverdi 
etter departementets oppfatning, korrigeres for givers gevinster og 
tap for å unngå  at gevinster og tap tas i betraktning to ganger.»

Eksempel gevinst:

Kari kjøper morens utleieleilighet for 1,5 mill. kr. Moren kjøpte den for 

1 mill. kroner, mens den i dag har en verdi på 2,5 mill. kroner. 

Mor skattlegges for gevinst på 500.000 kroner, mens Kari overtar 
morens inngangsverdi på 1 mill. kroner + morens gevinst på 

500.000 kroner, til sammen 1,5 mill. kroner.
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Latent skatt på skifte

• Ulempe for den arvingen som overtar eiendelen

• Arvingene må selv fastsette utløsningsbeløpet ved skjønn

• Flere forhold har betydning for den reelle økonomiske ulempen, 
bl.a. om eiendelen skal selges og i så fall når. 

• Skifteretten kan eventuelt bistå. 

• Skattedirektoratets prinsipputtalelse

av 15. okt. 2014 med forslag til 

metode for beregning av latent skatt. 

Nye skatteregler for arv og gave i 2014
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Fremtidsfullmakt

• Ny vergemålslov 

• Private alternativer

• Tre nye ordninger

• Faste betalingsoppdrag 
• Legalfullmakt
• Fremtidsfullmakt 

• www.vergemal.no

http://www.vergemal.no/
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Fremtidsfullmakt

Faste betalingsoppdrag – Vgml. § 93

• Skriftlig fullmakt til finansinstitusjon er fortsatt gyldig.

Legalfullmakt for nærstående– Vgml. § 94

• Rett til å representere et familiemedlem som på grunn 
av sinnslidelse  eller alvorlig svekket helbred ikke er i stand 
til å ivareta sine økonomiske interesser.

• Legalfullmakten er begrenset til å gjelde økonomiske 
disposisjoner som gjelder familiemedlemmets bolig og daglig 
underhold.

• Formålet er å sikre at personens nærmeste kan bistå den det 
gjelder med betaling av husleie,  strøm, TV-lisens,  betaling av 
avdrag på gyldige låneavtaler og si opp ikke lenger aktuelle    
betalingsoppdrag. 
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Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt – Vgml. kap 10

• Privat og fleksibelt alternativ til vergemål. 

• Adgang for alle myndige personer.

• Fastsetter hvem som skal representere personen 
om han eller hun senere i livet ikke lenger kan ivareta 
sine interesser.

• Fullmaktsgiveren også fastsette nærmere bestemmelser 
for hvordan hans eller hennes økonomiske eller mer 
personlige forhold skal ordnes.

• En fremtidsfullmakt kan omfatte både økonomiske og personlige    
forhold, og den kan begrenses til å gjelde kun bestemte områder.

• Skiller mellom  ren fremtidsfullmakt, vedvarende fremtidsfullmakt 
og vedvarende en tid i fremtiden.
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Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakter – Vgml. kap 10

• Fullmaktsgiver  - § 79 første ledd

• Fullmektig - § 79 andre og tredje ledd

• Innhold og omfang – § 80 

• Formkrav - § 81:
NB! Gå klart frem av fullmakten at den skal gjelde 
etter at fullmaktsgiver er kommet i en tilstand som 
nevnt i § 78. Det er ikke nok med tittel «fremtidsfullmakt». 

• Ikrafttredelse - § 83:
- Vedvarende trer i kraft straks. 
- Ren fremtidsfullmakt når fullmektigen mener fullmaktsgiver er   

kommet i en § 78 tilstand.

• Stadfesting - § 84 – attest fra fylkesmannen.
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Fremtidsfullmakt

Eksempel 1 – ren fremtidsfullmakt

Undertegnede , Peder Ås, gir herved fullmakt til 
Kari Ås til å ta avgjørelser om alle økonomiske og 
personlige saker som angår meg for det tilfelle at jeg
i fremtiden grunnet sinnslidelse, demens eller annen
svekkelse av helbred ikke lengre er i stand til å ivareta 
mine interesser. 

Oslo, 28. januar 2014
Peder Ås

Undertegnede vitner bekrefter at Peder Ås undertegnet
dette dokument i vårt nærvær og at vi deretter 
undertegnet mens han var tilstede.

Underskrifter

Fra Skattebetaleren nr. 1 2014  intervju Petter Hambro førsteamanuensis (UiO)
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Fremtidsfullmakt

Eksempel 2 – vedvarende fremtidsfullmakt

Undertegnede , Peder Ås, gir herved fullmakt til 
Kari Ås til å disponere på mine vegne og med virkning 
for meg i alle økonomiske og personlige saker som 
angår meg. Denne fullmakten  skal fortsette å være 
gyldig om jeg i fremtiden grunnet sinnslidelse, 
demens eller annen svekkelse av helbred ikke lenger 
er i stand til å ivareta mine interesser.

Oslo, 28. januar 2014
Peder Ås

Undertegnede vitner bekrefter at Peder Ås undertegnet
dette dokument i vårt nærvær og at vi deretter 
undertegnet mens han var tilstede.

Underskrifter

Fra Skattebetaleren nr. 1 2014  intervju Petter Hambro førsteamanuensis (UiO)
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Fremtidsfullmakt

Eksempel 3 – spesifisert

Undertegnede , Peder Ås, gir herved fullmakt til sin sønn Arne Ås til å foreta 

alle disposisjoner av økonomiske og personlig art på mine vegne hvis jeg i 
fremtiden grunnet sinnslidelse, demens eller annen alvorlig svekkelse av helbred 

ikke er i stand til å ivareta mine interesser.

Denne fullmakten inkluderer spesifikt, men er ikke begrenset til, 
følgende disposisjoner: 
- disponere over mine bankkonti i…til å betale regninger og andre utgifter

for meg
- disponere min konto hos finansinstitusjon… og gi instrukser om salg og

kjøp av aksjer eller andre finansobjekter og foreta uttak fra min konto
- Betale alle utgifter på mine eiendommer…, foreta nødvendig vedlikehold og 

oppussing, utleie av boligen og eventuelt salg eller pantsettelse.
For sitt arbeid skal Arne få dekket alle nødvendige utgifter og et salær på ..pr.år. 

Oslo, 28. januar 2014  Underskrift Peder Ås

Undertegnede vitner bekrefter at Peder Ås undertegnet dette dokument i vårt nærvær og at vi 
deretter undertegnet mens han var tilstede. Underskrifter

Fra Skattebetaleren nr. 1 2014  intervju Petter Hambro førsteamanuensis (UiO)
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Fremtidsfullmakt

Eksempel 4 

Undertegnede , Peder Ås, gir herved fullmakt til min ektefelle 

Kari Ås til å foreta alle disposisjoner av økonomiske og personlig art 
som hun finner nødvendig hvis jeg grunnet sinnslidelse, demens eller 
annen svekkelse av helbred ikke er i stand til å ivareta mine interesser. 

Kari skal kunne foreta alle disposisjoner som måtte være nødvendig 
for å opprettholde den levestandard vi har hatt, herunder bruke
mine midler til å dekke alle utgifter til vedlikehold og reparasjon av faste 
eiendommer vi har, uansett hvem av oss de måtte tilhøre. 

Oslo, 28. januar 2014  
Peder Ås

Undertegnede vitner bekrefter at Peder Ås undertegnet dette dokument 
i vårt nærvær og at vi deretter undertegnet mens han var tilstede. 

Underskrifter

Fra Skattebetaleren nr. 1 2014  intervju Petter Hambro førsteamanuensis (UiO)



Advokatbistand?

SBF Skatteadvokater:
• er heleid av 

Skattebetalerforeningen

• tilbyr privatpersoner, bedrifter, 
organisasjoner og foreninger 
helhetlig juridisk rådgivning til 
fornuftige priser

• tilbyr rabatt for medlemmer i 
Skattebetalerforeningen 

Vi kan bistå:

• med alle spørsmål innen skatt 
knyttet til privatpersoner og 
bedrifter

• med rådgivning og gjennomføring 
ved etablering av virksomhet, 
transaksjoner, generasjonsskifter 
oppkjøp og omstruktureringer

• på alle stadier i klage- og 
tvistesaker overfor 
skattemyndighetene

www.sbfskatteadvokater.no

http://www.sbfskatteadvokater.no/
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Kurs

• Kurskalender på skatt.no

• Nettkurs på skatt.no/nettkurs

• Fag og temadager 

• Praktisk skatte- og regnskapskurs 

i 30 byer i Norge
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Utenlandskurs

• Barcelona

• Estoril

• Gran Canaria

• Berlin
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Medlemskap i Skattebetalerforeningen

Noen av fordelene med å være medlem:

• Du får juridisk bistand knyttet til 
skatt/avgift – 30 min gratis for personlig 
medlemmer og 60 minutter gratis for 
bedriftsmedlemmer på telefon

• 5 utgaver av Skattebetaleren 

• Rabatt på bøker og kurs

• Eksklusiv tilgang til fagstoff via skatt.no

Personlig medlemskap: 540,-

Bedriftsmedlemskap: 1.900,-


