
DIREKTESENDT SKATTEMØTE

Starter snart.......

Du kan allerede nå poste spørsmål



Innhold

› Velkommen
› Skatt for militære
 Fradragspostene
 Pendling
 Internasjonale operasjoner

› Oppsummering



SKATTEMELDINGEN 2019

Foredrag av Jan Helge Andersen



Innhold
› Innlevering og frist
› Fradragsposter

Pendling
BSU
Fagforeningskontingent
Uniformsgodtgjørelse
Intops

› Støttelitteratur



Hvordan levere?

Skatteetaten.no
Altinn.no

Alternativer for innlogging

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Må leveres innen 1.mai



Skattemelding 2019
› Sjekk skattemeldingen din!

Er alle inntekter kommet med
-Flere arbeidsgivere?
-Bankinnskudd?
-Gevinst ved salg av aksjer?

Har du husket alle fradragene
-Renteutgifter og gjeld?
-Tap ved salg av aksjer?
-Merkostnader og reisekostnader?

Endringer bolig eller bil?
Mer informasjon på: skatteetaten.no



Hva er oftest feil…
I følge Skatteetaten er det mest feil i følgende poster:
› Post 3.2.8/3.2.9 Reisefradrag
› Post 3.3.1 Renter av gjeld
› Post 4.8 Gjeld
› Post 4.2.5 Motorkjøretøy
› Post 3.1.1/3.1.2 Renteinntekter mv
› Post 4.1.1 Bankinnskudd
› Post 3.2.10 Fradrag for barnepass 

(foreldrefradrag)
› Post 3.2.11 Fagforeningskontingent



FLYTTING OG FRADRAGSPOSTER



Melding om flytting
› Når militær ansatt starter på nytt tjenestested skal man 

melde flytting jfr lov om folkeregistrering, dersom 
oppholdet er ment å vare utover 6 mnd

› Samtidig som man melder flytting, søker man om 
pendlerstatus dersom man mener å oppfylle kravene til 
dette

› Melding om flytting kan du gjøre på nettet:
www.skatteetaten.no
www.altinn.no
www.posten.no

› Eller…(se neste plansje)

http://www.skatteetaten.no/
http://www.altinn.no/
http://www.posten.no/


Søknad pendlerstatus til Folkeregisteret
› Ved opphold over 6 mnd skal det meldes flytting til tjenestestedet innen 8 dager etter 

ankomst. 

› Skjema «Opplysninger om boforhold og pendling – enslige pendlere» sendes sammen med 
flyttemelding. Denne kan ikke leveres elektronisk, men må sendes per post.

› Enslige personer må dokumentere at krav til reisehyppighet og boligforhold er oppfylt , for å 
bli regnet som pendler.

› Skjemaet sendes: Skatt nord, Postboks 6310, 9293 Tromsø

› Flere spørsmål, ring 800 80000, tastevalg 3 
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Søknad om pendlerstatus

• Eget skjema
› Sendes:

Skatt nord, Postboks 6310
9293 Tromsø



Enslig pendler
› Skiller mellom enslige pendlere under 22 år,           

og 22 år eller eldre.

› Ved opphold over 6 mnd skal det meldes flytting til 
tjenestestedet innen 8 dager etter ankomst. Dersom 
du tror du fyller kravene til å være enslig pendler 
sender du også søknadskjema for enslige pendlere.

› For å vurdere om man fyller kravene må bl.a. 
boforhold på hjem og arbeidssted vurderes. 



Skattemessig pendler

• Du kan bli skattemessig pendler dersom følgende 
er oppfylt for å føre fradrag til besøk i 
foreldrehjemmet:

• Under 22 år i skatteåret  (hele 2019)
–uansett boforhold i arbeidskommunen dersom du reiser hjem med 

jevne mellomrom gjennom året, minimum hver sjette uke
(ca 8 pr år)

• Over 22 år i skatteåret(dvs. fyller 22 i løpet av 2019) 

–og du bebor uselvstendig bolig (kvarter mindre enn 30m2) og 
dersom du reiser hjem minimum hver tredje uke (ca 14-16 pr år)



Fradrag for kost

› Det er ikke lenger fradragsrett for kost for ansatte som 
har kokemulighet.

Hvis rommet ditt ikke tilfredsstiller dette kan du trekke fra 159 
kroner per døgn. Du må gange antall døgn du sov i 
boligen med satsen.

› Det gis ikke fradrag for døgn hvor du har annen 
dekning av kosten, f.eks under øvelse/vakt

Brukernavn
Presentasjonsnotater
For at kravet til kokemuligheter skal være oppfylt, må det være mulig å oppbevare og tilberede mat i tilknytning til pendlerboligen. Tilberedning av mat må være forsvarlig, både med hensyn til hygiene og oppbevaring. I praksis forutsetter det at skattyter må ha tilgang til rennende vann (utover i baderom) og elektrisitet. Det er ikke noe krav om at skattyteren må ha et kjøkken for seg selv. Kokemuligheter anses å foreligge også om skattyter må dele kjøkken/kjøkkenfunksjoner med andre beboere/boenheter.�



Fradrag for besøksreiser
› Fradrag gis for det faktiske antall reiser 

som er foretatt. Egenandel kr 22 700 
kroner (og opptil 74 300 kroner)

› Dersom fly benyttes er det valgfritt om 
man benytter virkelig kostnad for flybillett 
eller som om en kjører bil 



Fradrag for losji
› Hovedregelen er at det gis fradrag for faktiske 

kostnader til losji på arbeidstedet. (Må være betalt 
via bank for å gi rett til fradrag.)

› Det gis likevel ikke fradrag for losjiutgifter hvis: 
boligen på hjemstedet er utleid
losji er betalt av arbeidsgiver
hvis du på hjemstedet er bosatt i 
foreldrehjemmet



Minstefradraget
› Minstefradrag er et standardisert fradrag i lønn, pensjon og likestilte inntekter. 

Det er et alternativ til fradrag for virkelig medgåtte kostnader. Skattytere som 
har større kostnader av den art som dekkes av minstefradraget, kan derfor 
kreve fradrag for faktiske kostnader i stedet for minstefradraget. 



Fradragsposter
• BSU

–Til og med året du fyller 33 år, maks 300.000,-
–Maks årlig sparing 25 000,-
–Fradrag 20%, maks 5 000,-

… rett i lomma…

• Fagforeningskontingenten
–Maks 3.850,-



Internasjonal tjeneste

› Ikke skattepliktig inntekt (Lignings-ABC pkt. Forsvarspersonell)
Utenlandstillegg 
Bostedsgodtgjørelse 
Valutatillegg 
Familietillegg for befal som gjennomgår kurs, skole og tjeneste i utlandet



Internasjonal tjeneste II

• Internasjonal tjeneste i 12 måneder 
–365 dager sammenhengende
–2 x 6 måneder innenfor en periode på 30 måneder

……så slipper du å betale kommune- og fylkesskatt

NB!
• her regnes dato til dato, 
• og fra første hele utenlandske døgn. 
• kanskje like greit å legge inn litt slakk? 
• Blankett RF-1150B



Andre nyttige ting…
› Uniforms godtgjørelse

Skattefri
Den gir ikke overskudd

› Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn.
Ett barn under 12 år inntil 25 000,-
Pr barn utover det første inntil 15 000,-
Eksempler på utgifter: Barnehage, dagmamma, 
kjøring ifm pass av barn, barnevakt osv
Ikke bunnfradrag  



Norges offisers- og spesialistforbund offisersogspesialistforbundet



Sivil student til høsten?
› Studentmedlemskap i NOF
› Beholde forsikringer
› Medlemsfordeler
› 310,-/mnd
› Tegn avtalegiro
› Send mail til post@nof.no
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mailto:post@nof.no


Boliglån
› Førstehjemslån – fra 1,60 %

› Under 34 år – fra 1,70 %

› Over 34 år – fra 1,80 %

www.lofavor.no
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LØNNSOM AFTEN (LØNN FOR NYBEGYNNERE DEL I)

› Digitalt møte
› Torsdag 1700-1800
› nof.no

› Tema
› Hvordan lese en lønnslipp?
› Grunnleggende om lønn og arbeidstid
› ATM – Øvelser, vakt og fartøystjeneste

› Møtet er åpent for alle

› Hjelp oss å spre ordet!
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Norges offisers- og spesialistforbund offisersogspesialistforbundet
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