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OFTE STIL TE SPØRS MÅL

Om ofte stilte spørsmål
I denne spalten gjengis utvalgte spørsmål som er kommet til Revisorforeningens henvendelsessystem. Revisorforeningen har etter 
beste evne avgitt svar basert på de konkrete saksforholdene, men påtar seg ikke rettslig ansvar for riktigheten, fullstendigheten 
eller anvendeligheten av de svar som er gjengitt.

Skattefunn og fore tak i 
øko no mis ke van ske lig he ter

Ka te go ri: Re vi sjon, Skatt
Spørs mål: Jeg re vi de rer et ak sje sel skap 
som fikk inn vil get søk nad om Skatte-
funn i 2019. I års regn ska pet for 2018 
er den bok før te egen ka pi ta len tapt.

I egen er klæ rin gen på skje ma RF-1053 
for 2019 har fore ta ket be kref tet at de 
ikke var i øko no mis ke van ske lig he ter 
da søk na den ble god kjent. Kan jeg 
at tes te re skje ma et?

Svar: Skattefunn-støt te kan ikke gis til 
fore tak som var i øko no mis ke van ske-
lig he ter på det tids punk tet da søk na-
den ble god kjent av Norges forsk-
nings råd. SkatteABC 2019/2020 pre-
si se rer at vur de rin gen skal gjø res på 
grunn lag av siste av lag te regn skap på 
tids punk tet for god kjen nel sen i 2019.

Som fore tak i øko no mis ke van s ker 
reg nes ikke bare sel ska per som er in sol-
ven te et ter kon kurs retts li ge reg ler el ler 
har mot tatt kri se støt te, men også sel-
ska per som har tapt mer enn halv par-
ten av den teg ne de ka pi ta len (ak sje ka-
pi tal og over kurs) som føl ge av ak ku-
mu ler te tap. Sel skap som har fått god-
kjent Skattefunn-pro sjekt i lø pet av 
2019, må avgi en egen er klæ ring, 
(av krys sings boks i skje ma et RF-1053), 
for å be kref te at fore ta ket ikke var kri-
se ram met da Forsk nings rå det god-
kjen te søk na den i 2019.

Re vi sors opp ga ve i for bin del se med 
at tes ta sjon av RF-1053, er et ter 
Fi nans de par te men tets skatte for skrift å 
at tes te re kost na de ne og pro sjekt regn-
ska pet samt at kost na de ne ikke over sti-
ger ram me ne for høy est til latt sam le de 
of fent lig støt te et ter ar tik kel 8 i grup-
peunntaksforordningen. For bu det mot 
å gi of fent lig støt te til fore tak i øko no-
mis ke van s ker føl ger av en an nen 
be stem mel se i gruppeunntaksforord-
ningen, ar tik kel 1 pkt. 14, jf. ar tik kel 
2 pkt. 18.

Re vi sors at tes ta sjon om fat ter i ut gangs-
punk tet ikke egen er klæ rin gen/av krys-
sin gen i RF-1053. Re vi sor bør li ke vel se 
et ter at fore ta ket ikke var kri se ram met 
på tids punk tet for god kjen ning, da 
feilavkryssing vil kun ne ha be ty de li ge 
be løps mes si ge kon se kven ser for års regn-
ska pet. Av dek ker re vi sor feil i egen er-
klæ rin gen, må det føl ges opp med 
num me rert brev til fore ta ket og unn latt 
at tes ta sjon av Skattefunn-skje ma et og 
næ rings opp ga ven.

Re vi sjons kli ent som bru ker 
kas sa sy stem uten 
pro dukt er klæ ring

Ka te go ri: Re vi sjon, Bok fø ring
Spørs mål: Jeg er re vi sor for et sel skap 
hvor kon tant salg er en ve sent lig del av 
virk som he ten. Sel ska pet har et kas sa sy-
stem som fun ge rer til freds stil len de og 
det fore lig ger in gen be grens ning i 
ut fø rel sen av re vi sjo nen. Kas sa sy ste met 
er imid ler tid ikke pro dukt er klært i 
sam svar med kassasystemlova og kas-
sasystemforskrifta. Hvor dan hånd te rer 
jeg det te i prak sis?

Svar: Fra 1. ja nu ar 2019 er det krav 
om at bok fø rings plik ti ge skal be nyt te 
et pro dukt er klært kas sa sy stem som 
til freds stil ler kra ve ne i kassasystemlova 
og kassasystemforskrifta, jf. bok fø-
rings lo ven § 10 a og bok fø rings for-
skrif ten § 5–3–2.

I re vi sjons be ret nin gen skal re vi sor 
ut ta le seg om hvor vidt le del sen har 
opp fylt sin plikt til å sør ge for or dent-
lig og over sikt lig re gist re ring og do ku-
men ta sjon av regn skaps opp lys nin ger. 
At tes ta sjo nen av sel ska pets et ter le vel se 
av bok fø rings reg le ne om fat tes av ISAE 
3000.

Det er et ve sent lig brudd på bok fø-
rings reg le ne, der som et sel skap hvor 
kon tant salg ut gjør en ve sent lig del av 
virk som he ten, ikke be nyt ter et kas sa sy-
stem som er pro dukt er klært. Av hen gig 
av om for hol det er gjen nom gri pen de 
el ler ikke, av gir re vi sor en re vi sjons be-
ret ning med for be hold el ler ne ga tiv 
kon klu sjon knyt tet til re gist re ring og 
do ku men ta sjon.

Re vi sor kom mu ni se rer lov brud det i et 
num me rert brev, hvor det an gis en 
frist for ret ting og kon se kvens av 
mang len de ret ting. Der som sel ska pet 
ikke ret ter opp for hol det, må re vi sor 
vur de re å fra tre, jf. re vi sor lo ven § 7–1 
før s te ledd.

Re vi sor må også unn la te å sig ne re sel-
ska pets Næ rings opp ga ve. Det te føl ger 
av SA 3801 punkt 24, jf. også Skat te-
di rek to ra tets mel ding nr. 7/2016. 
Be grun nel sen for mang len de sig na tur 
må tas opp i num me rert brev, med 
kopi til skat te kon to ret.


