AITA AS

Tuludeklaratsioon
Tuludeklaratsioon tuleb
esitada kõigil firmadel, mis
on kantud
maksukohuslaste nimekirja.
See tähendab kõik Norra
aktsiaseltsid ja kõik Eesti
firmad, mis on Norras
registreeritud püsiva
tegevuskohaga või millel
üks või mitu projekti on
tekitanud oma kestvusega
püsiva tegevuskoha.
Samuti tuleb esitada
tuludeklaratsioon neil
firmadel, millel varem on
olnud selliseid projekte,
kuigi viimasel aastal neid ei

Aktsionäride
registri aruanne
Norra aktsiaseltsid peavad
jaanuari jooksul esitama
aktsionäride registrisse
aruande aktsiatega tehtud
transaktsioonide kohta.
Aruanne tuleb esitada ka

olnud. Tuludeklaratsiooniga
koos esitatakse mitmed
lisad, mille arv ja sisu sõltub
firma tüübist ja erisustest.
Kui teenus on tellitud Aita
AS’ilt, siis esitame kõik
vajaminevad dokumendid
eelnevalt klienti nende
sisust informeerides. Firma
tuludeklaratsiooni esitamise
tähtaeg on 31. mai.
Aastaaruannete esitamise
tähtaeg on 31.07., need
peavad olema kinnitatud
üldkoosolekul hiljemalt
30.06. Aastaaruande
esitamise kohustus on kõigil
firmadel, millel on kohustus
esitada tuludeklaratsioon.

siis, kui muudatusi osanike
osas või aktsiatega seoses
toimunud ei ole. Samuti
informeeritakse
maksuametit makstud
dividendidest selles
aruandes. Seoses
aktsionäride registri
aruannetega on alates
sellest aastast ka sisse
viidud trahv iga hilinetud
päeva eest.

UUS KÄIBEMAKSU
ARUANDLUS ALATES
01.01.17
Tavaline siiani kasutuses olnud
aruanne
(Omsetningsoppgave)
asendatakse alates 1.
jaanuarist uuega, mille nimi on
Skattemelding for
merverdiavgift.
Kõige suuremad muudatused
on seotud kauba impordiga
Norrasse. Lisaks muutub ridade
arv aruandes seniselt 11’lt 19’ni.
Kauba impordiga seotud
käibemaksu ei arveldata
edaspidi enam tolli arvel, vaid
saadetakse maksuametisse
seoses käibemaksu
aruandega. See tähendab
positiivset muudatust firma
rahavoogudega seoses, sest
maksmine toimub hiljem. Muid
muudatusi seoses kauba
impordiga see kaasa ei too.
Kauba impordi käibemaksu
arvestuse alus on endiselt
kauba tolliväärtus.
Keerulisemaks teeb arvestuse
see, et tollideklaratsioonil enam
ei näidata käibemaksu – selle
peab importija ise arvutama
väärtuse põhjal. Arvestuse
aluseks on tollideklaratsioon.
Eesmärgiks on, et kõik firma
tollideklaratsioonid kogutakse
kokku altinni portaali.

AITA AS

Maksuvaba isikliku auto kasutus sõiduraamatu alusel
2016 oli maksuvaba, kui kilomeetri eest maksti välja NOK 3,80.
Alates 01.01.17 on maksuvaba NOK 3,50 km.
Selleks, et maksuvabalt eraauto kasutamise eest maksta, peab alati olema esitatud
sõiduraamat, kus on ära toodud, miks ja kus on sõidetud, samuti kilomeetrid. See sõiduraamat
peab olema koos teiste palgadokumentidega olemas.

Toiduraha (diett)
Maksuvaba on nii Norra sisesel reisil kui ka välisreisil 1 päeva kohta, kui tegu on ööbimisega
reisiga, NOK 205. Seda juhul kui elatakse kohas, kus on töötajal endal võimalik süüa teha.
Pansionaadis või korteris, kus ei ole võimalik süüa teha, on maksuvaba NOK 315
Hotellis Norra siseselt on maksuvaba NOK 733, Norrast väljaspool on igal maal ja mõnel juhul isegi linnal
oma maksuvaba summa.
Selleks, et maksuvabalt midagi sellist välja maksta, peab töötaja esitama reisikulu aruande.
Kui tööandja või näiteks koostööpartner maksab kinni hotelli koos hommikusöögiga või mõne teise
söögikorra, siis tohib maksuvabalt välja maksta väiksema summa: hommikusöök -20%, lõuna -30% ja
õhtusöök -50%.

Uus kassasüsteemi seadus
Alates 01.01.2017 kehtib uus seadus, mis seab nõuded kassasüsteemidele. See ei kehti, kui firmal on
väike sularaha varu (ka sellisele ‘kassale’ on ranged nõuded). Kõik, kes ostavad kassasüsteemid sisse
(ostavad, rendivad, liisivad), peavad kindlaks tegema, et süsteem vastab seaduse nõuetele.
Kassasüsteeme, mis on soetatud enne 01.01.2017, tohib kasutada kuni 31.12.2018.
Sisuliselt tähendab see, et enam ei ole võimalik osta kassasüsteemi sisse välismaalt, sest see ei ole või ei
pruugi olla vastavuses Norra seadustega.
Lubatud on kasutada erandit, mis tähendab seda, et kõigi kassa müükide kohta (kas sularaha või
kaardimakse kohapeal) tehakse sularaha arve ja kassa loetakse iga päev üle ja see ka
dokumenteeritakse.

Uus trahvisüsteem
Alates 01.01.2017 kehtib uus seadus, mis muutis oluliselt riigi võimalust teha firmale trahvi kui firma mingi
aruandega hilineb. Kuna uued trahvid on väga kõrged, siis on oluline, et mitte ühegi aruandega ei
hilineta ilma olulise põhjuseta. Näiteks tuludeklaratsiooni või ka käibedeklaratsiooniga hilinemise eest
on trahv maksimaalselt NOK 52.450.
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Infoks!
Koolitus Maksuarvestus ja raamatupidamine Norras

14.02.2017 toimub Tallinnas, Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses konverents «Maksuarvestus ja
raamatupidamine Norras».
Ürituse korraldab Äripäev koostöös Aita AS-iga.
Käsitlemisele tulevad teemad:
1.
2.
3.
4.
5.

Organisatsiooni vormid, mismoodi Norras tegutseda. Olulised vahed, eelised ja miinused
Firma tuludeklaratsioon, firma tulumaks
Töötajad – mida ja kuidas käituda, et töötajad oleksid Norras tööl ametlikult
Käibemaks – olulisemad punktid
Olulisemad erinevused Norra ja Eesti reeglite vahel nähtuna läbi Eesti raamatupidaja silmade

Tegemist on praktilise seminariga, kus võetakse läbi kõik olulisemad erisused ja seadused ning vaadatakse ka erinevate
dokumentide täitmise praktilist poolt.
Et Norra raamatupidamise ja maksuseadused erinevad oluliselt Eesti omadest, tasub kõigil seda riiki sihtivatel või seal
juba tegutsevatel Eesti ettevõtetel oma raamatupidajaid ja ka ennast harida.
Seminari viivad läbi: Aita AS partner ja tegevjuht, Norras litsentseeritud raamatupidaja Kristel Finstad ja Aita AS Eesti
filiaali juhataja Tiina Velga.
Registreerimine konverentsile Äripäeva kodulehel.

Aita AS on Norras litsenseeritud Norra raamatupidamisbüroo. Meil on ka filiaal Eestis.
Norras asume Oslos ja Eestis Tartus. Pakume nii eesti kui ka norra
raamatupidamisteenust. Eestis ja Norras kokku on meil töötajaid ja partnereid 12.
Oskame aidata nii tavalise jooksva raamatupidamise, kui ka keerulisemate
küsimustega. Koostame aruandeid maksuametile ja teistele ametkondadele (alates
käibemaksu aruannetest nii Eestis kui Norras kuni statistikaameti aruannete ja firma
tuludeklaratsioonide ja aastaaruanneteni). Võime aidata palgaarvestusega või ka
erinevate analüüside ja aruannetega.
Samuti saame aidata firma asutamisel või registreerimisel Norras.
Lisainfot saate meie kodulehelt www.aita.no või kui võtate meiega ühendust meili
teel: post@aita.no

