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REGN SKAP

SAF-T – mu lig he ter og 
kon se kven ser for 
regn skaps fø re re

nekte fradrag med begrunnelse om at 
kostnaden ikke var formålstjenlig.22

Problemet oppstår når kostnaden også 
kan dekke andre ikke-fradragsberetti-
gede formål, og skattyter har – eller må 
antas å ha hatt – to tanker i hodet. Er 
man da overbevist om hva hovedformå-
let er, skal det i utgangspunktet løse 
saken. Kverva-dommen viser imidlertid 
at fradrag skal nektes hvis kostnaden 
ikke er adekvat fordi den gir for indi-
rekte og fjerne inntektsvirkninger, og da 
fungerer dette som en «test» av formå-
let. Det viser at fradragsretten er snev-
rere når det er konkurrerende formål.

I den mer realistiske situasjonen, hvor 
man må erkjenne at en hovedmotiva-
sjon er en usikker størrelse, tilsier Høy-
esterettspraksis at man kan løse spørs-
målet om fradragsrett ved å se på om 
inntektsformålet fremstår som sentralt, 
og om kostnaden er adekvat i forhold 
til det påståtte formålet. Både Kosmos-
dommen i Rt-1965–954 og Korsvold-
dommen i Rt-2008–794 illustrerer 
dette. Skattyter kan altså ha to tanker i 
hodet uten at man behøver finregne på 
hvilken tanke som var sterkest.

22 Se Rt-1981-256 (s. 258). 

I Salmar-dommen fremstod ikke inn-
tektstilknytningen som sentral, og 
kostnadene ble uansett ikke ansett 
adekvate ved at de gav for generelle og 
indirekte inntektsvirkninger.

Ved vurderingen av om inntektsformål 
kan anses å ha stått sentralt, og om 
kostnadene er tilstrekkelig adekvate, 
viser høyesterettspraksis at de sentrale 
vurderingskriteriene er grad av nød-
vendighet, forventede virkninger og 
egnethet. Er for eksempel ikke kostna-
dene særlig egnet til å skape inntekt, 
indikerer dette både at inntektsformål 
ikke stod sentralt, og at inntektsvirk-
ningene uansett er så avledet at fradrag 
ikke kan innrømmes. I tvilstilfellene 
avgjøres altså fradragsretten av 
momenter knyttet til kostnadene.

Ikkenøytral og uheldig fradragsrett 
for gaver?
Fradragsrett gir en skattemessig stimu-
lans til milde gaver, og etter Kverva-
dommen reiste spørsmålet seg både 
om fradragsretten var blitt for liberal, 
og om givere i tilstrekkelig grad like-
stilles. Høyesteretts premisser i Kverva-
dommen innebærer nemlig at det vil 
være lettere for hjørnestensbedrifter å 
få fradrag for milde gaver, enn for 

bedrifter i sentrale strøk, fordi det let-
tere vil være sammenheng med hjørne-
stensbedriftenes fremtidige inntekter. 
Den dissenterende dommer i Kverva-
dommen pekte på dette dilemmaet 
ved å argumentere for at flertallets 
premisser ikke gav et godt avgrens-
ningskriterium med den bosettingen vi 
har i Norge. Dilemmaet er også at 
milde gaver til mindre kommuner 
med begrensede økonomiske ressurser, 
kan ha sideformål som ikke er fra-
dragsverdige.

I Salmar-dommen plukket Høyesterett 
opp den dissenterende dommers 
bekymring for avgrensningsproble-
mene, og satte foten ned: Tilskudd må 
gjelde sentrale rammevilkår og/eller ha 
en saklig sammenheng for fradragsrett, 
og kan ikke bare gi generelle og indi-
rekte virkninger.

En «forskjellsbehandling» mellom 
givere i utkantstrøk og givere i sentrale 
strøk vil det uansett være. Bedrifter i 
utkantstrøk er mer utsatt for inntekts-
fall som følge av fraflytting eller mang-
lende bosetting, og det ville derfor 
virke mindre nøytralt om man skulle 
nekte fradrag i et forsøk på å likestille 
givere omkring i landet.

Au to ri sert regn skaps fø rer
Tor stein Heg gen
Fag lig dag lig le der Amesto 
 AccountHouse

Med inn fø ring av SAF-T får 
regn skaps fø re re nye mu lig-
he ter til å ef fek ti vi se re drif-

ten. Det vil kre ve litt tid i be-
gyn nel sen, og kan skje også 
ved opp start av nye kli en ter, 
men når job ben først er 
gjort, er det po ten si al både 
for å spa re tid og re du se re 
sann syn lig he ten for feil.

Ut gangs punk tet for inn fø rin gen av 
SAF-T er at kon troll myn dig he te ne 
skal kun ne et ter spør re data i et stan-
dard for mat. Som regn skaps fø rer kan 
man imid ler tid også reg ne med po si-
ti ve ring virk nin ger. Når sy stem le ve ran-
dø ren har im ple men tert for ma tet i 
pro gram va ren, må hver kli ent set tes 
opp i hen hold til for ma tet. Der et ter vil 
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det åpne seg en rek ke mu lig he ter for 
deg som regn skaps fø rer.

For be re del ser
Det er den bok fø rings plik ti ge som har 
an sva ret for å kun ne le ve re regn skaps-
data i SAF-T-for ma tet. Kun den vil 
imid ler tid i de fles te til fel le ne for ven te 
at regn skaps fø re ren hånd te rer det. 
Si den for ma tet ikke blir ob li ga to risk 
før i 2020 er det fort satt god tid til å 
inn ret te seg et ter de nye reg le ne, men 
det er å an be fa le å ten ke på im ple men-
te rin gen al le re de nå. Den ne ar tik ke len 
tar ut gangs punkt i at regn ska pet fø res i 
regn skaps fø re res sy stem, men man bør 
na tur lig vis råd gi kun den på til sva ren de 
måte der som kun dens sy stem be nyt tes.

Det er vik tig å ha en god dia log med 
sy stem le ve ran dø ren for å sik re en tid lig 
im ple men te ring av SAF-T. Hver kli ent 
må for be re des med tan ke på kor rekt 
map ping av kon to pla nen mot stan dard 
kon to ko der. Mye av den ne map pin gen 
kan man nok reg ne med går au to ma-
tisk, men det er vik tig å set te av nok 
tid til å få gjort job ben. Man ge kli en-
ter har én el ler fle re kon to er som av vi-
ker fra stan dar den. Kon trol ler der for at 
map pin gen blir rik tig. Til sva ren de 
gjel der for mva-ko der.

And re sy ste mer
Det må an tas at and re ty per støt te sy-
ste mer i frem ti den vil kun ne le ve re 
data i SAF-T-for ma tet. I kassasystem-
lova er det for eks em pel al le re de for be-
redt at SAF-T-for ma tet vil bli et på lagt 
eks port for mat. Le ve ran dø rer av and re 
sy ste mer vil gan ske sik kert se for de len 
med å kun ne eks por te re til for ma tet. I 
dag bru kes det mye res sur ser på å få 
til ret te lagt for ma ter for eks port fra 
for skjel li ge forsystemer til regn skaps sy-

ste mets im port funk sjo na li tet. I man ge 
til fel ler er vur de rin gen at det ikke er 
verdt å bru ke res sur ser på det, og 
en der i ste det med å gjø re job ben 
ma nu elt. For hå pent lig vis vil det bli 
ve sent lig enk le re å kun ne eks por te re 
og im por te re data mel lom de uli ke 
sy ste me ne, slik at ma nu ell re gist re ring 
el ler res surs kre ven de ut vik ling av eks-
port- og im port for ma ter kan unn gås.

Nye kun der
Der som du får en ny kun de i dag, og 
kun den for eks em pel øns ker å kun ne 
rap por te re mot tid li ge re pe ri oders 
re sul tat, må man i dag ofte gjø re en 
god del jobb for å få im por tert his to-
ris ke data. Også i sli ke til fel ler vil et 
stan dard regn skaps for mat gjø re job ben 
enk le re. Da vil man kun ne im por te re 
his to ris ke data så langt til ba ke i tid 
man øns ker helt ned på bi lags nivå, og 
der med ha mer el ler mind re full his to-
rikk. Opp start av nye kun der vil med 
and re ord tro lig bli enk le re og mind re 
res surs kre ven de.

Ana ly ser og råd giv ning
Med et stan dard for mat for eks port av 
regn skaps data lig ger vei en åpen for mer 
stan dar di ser te råd giv nings pro duk ter. 
Det vil bli enk le re å lage mo del ler som 
kan be nyt tes på tvers av både regn-
skaps kli en ter og -sy ste mer. De sta dig 
mer au to ma ti ser te bok fø rings pro ses se ne 
fri gjør tid til å drive mer med råd giv-
ning. Mens re vi so rer og kon troll myn-
dig he ter kan skje har mest fo kus på å 
be nyt te for ma tet til av viks ana ly se med 
tan ke på å finne feil, kan regn skaps fø rer 
be nyt te for ma tet til av viks ana ly se med 
tan ke på råd giv ning (i til legg til kon-
troll av eget ar beid, selv føl ge lig). Man 
kan lage bruttofortjenestemodeller, 
kredittidsanalyser, va re la ger vur de rin ger, 

etc. som kan be nyt tes for alle kli en ter. 
Det er en stor for del der som man har 
fått til la tel se av kun de ne til å be nyt te 
data til ana ly se for mål. Legg gjer ne i 
oppdragsavtalemalen at regn skaps by rå et 
har ei er skap til ano ny mi ser te data, slik 
at ret ten til å be nyt te data på tvers av 
kli en ter, sik res. Da kan man vur de re 
kli en ter opp mot hver and re (husk 
na tur lig vis taus hets plik ten), noe som 
gir svært gode mu lig he ter til å gi kun-
de ne råd som har di rek te ef fekt på 
lønn som he ten. Be ta lings vil lig he ten er 
er fa rings mes sig høy for sli ke råd, og 
den type ar beid blir en mer og mer 
sen tral del av regn skaps fø rers ar beids-
hver dag.

Ut ford rin ger med SAFT
Den stør ste ut ford rin gen med sel ve for-
ma tet er at det er XML-ba sert. For en 
sy stem ut vik ler er XML-for ma tet en kelt å 
ar bei de med, men for and re er det ikke 
nød ven dig vis like en kelt å lese inn hol det 
di rek te fra fi len, el ler å be nyt te det i reg-
ne ark. SAF-T-for ma tet vil nok der for gi 
best mu lig he ter for de som har et sy stem 
som hånd te rer for ma tet, og ikke for de 
som ba se rer seg på reg ne ark.

Hva nå?
I ti den frem over bør du sør ge for å ha 
en god dia log med alle re le van te 
sy stem le ve ran dø rer, og presse på for at 
SAF-T-for ma tet blir til gjen ge lig så 
raskt som mu lig. For å få til ef fek tiv 
da ta ut veks ling er det vik tig at for ma tet 
blir til gjen ge lig gjort både for eks port 
og im port. Det er der for nød ven dig å 
ha fo kus på im port mu lig he te ne, ikke 
bare eks port mu lig he te ne. Det kan også 
være hen sikts mes sig å for be re de seg på 
de nye mu lig he te ne SAF-T-for ma tet 
vil gi, slik at man kan gri pe mu lig he-
te ne med én gang de opp står.

SAF-T
Standard format for utveksling av 
regnskapsdata

Obligatorisk fra 1. januar 2020 for 
alle som har regnskapsdataene i et 
regnskapssystem.

Inkluderer pr. i dag kontospesifi-
kasjon og reskontroinformasjon.

Inn fø rin gen av SAF-T gir regn skaps fø rer ne 
nye mu lig he ter til å ef fek ti vi se re driften.


