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Digitaalne
haigusleht alates
15.01.18
Alates
15.
jaanuarist
toimuvad
muutused
haiguslehtede
NAV'i
esitamise osas. Osad firmad
ja osad piirkonnad on juba
kasutanud sellist saatmisviisi.
Kuna nüüd hakkab see
kehtima kõigile, on oluline, et
tööandjad ka selleks valmis
on. Tulude ülevaade, mille
tööandja peab haiguslehel
olija kohta esitama NAV'i ei
muutu veel digitaalseks. See
on planeeritud 2019. aastaks.

Elektrooniline
aadress
Alates 2018 aastast muutub
kohustuslikuks registreerida
firma elektrooniline aadress
ühikute
registris
(Enhetsregister). See kehtib
nii uutele kui ka juba
registreeritud
firmadele.
Alates 15. jaanuarist ei ole
enam
võimalik
ilma
elektroonilise
aadressita
firmat registreerida. Juba
registreeritud firmad saavad
meeldetuletuse. Ka neil, kes

Altinnis
on
ligipääs
automaatselt ainult juhatuse
esimehel ja tegevjuhil. Ka
raamatupidajal, kellel muidu
on kõik õigused, seda õigust
ei ole. See tähendab, et
firma juht peab delegeerima
õigused neile, kellel seda
oma
tööülesannete
täitmiseks vaja on.
Kui haigusleht on tööandja
perioodi
kohta
(16
kalendripäeva), siis saab
tööandja selle, kui haigusleht
on pikem, siis saadetakse see
otse NAV'i ja tööandja saab
koopia siis, kui tema maksab
välja palga ja taotleb selle
NAV'ist tagasi.

juba
registreeritud
elektroonilise
aadressiga,
tasub läbi mõelda, kas just
see aadress on õige – mõnel
juhul on mõistlik kasutada
raamatupidaja aadressi, sest
sellele aadressile tulevad
hoiatused ja muu info
äriregistrist
ja
teistest
ametkondadest.
Teistele
seda aadressi anda ei ole
lubatud, ehk tegemist ei ole
avaliku infoga.

Diett ehk
söögiraha muutub
osaliseks
maksustatavaks
tuluks!
Alates 1. jaanuarist 2018 välja
makstav
diett
(söögiraha)
muutub
osaliselt
maksustatavaks.
NB! Ei ole määrav, millise
perioodi eest see raha välja
makstakse – määrab ainult
väljamaksmise kuupâev.
Makustatav saab olema NOK
150 iga päeva kohta. Kuidas
täpselt see toimima hakkab ei
ole veel teada, aga ilmselt nii,
et
teatud
piiri
ületavad
summad
lähevad
maksustamise
alla.
Tänase
päeva summasid arvestades,
oleks siis nii, et NOK 205 päevas
(mis siiani oli maksuvaba) välja
makstes on NOK 55 maksuvaba
ja ülejäänud 150 maksustavtav
nii tulumaksuga kui ka sots
maksuga.
Kuna muudatus tõstab oluliselt
maksukohustust neil firmadel,
kes maksavad välja "dietti", siis
tasub kõigepealt detsembris
välja maksta 2017 aastaga
seotud summad ja seejärel
tasub üle vaadata rutiinid, sest
paljudel juhtudel on soodsam
maksta töötajale kviitungitega
katetud kulude eest, kui kindlat
summat päeva kohta.
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Tulumaks
Viimase viie aasta jooksul on Norras tulumaksu määra vähendatud 28%'lt kuni uuel aastal kehtima hakkava
23%ni. Seda märkavad eriti hästi aktsiaseltsid. Füüsilisest isikust maksumaksjatele on sisse viidud makse tõstvad
muudatused, kuigi kokkuvõttes märkab ikkagi enamus maksumaksjaid, et maksumäärad on vähenenud.

Raporteerimiskohustusega töötajatega seotud kulud ja
maksustatavad kulud
Palgakulud on maksustatud jooksvalt, samuti peaks olema tulumaks arvutatud nn. erisoodustustelt
jooksvalt. Kõige tavalisem on mobiiltelefoni kasutamise võimalus. Kui seda tehtud ei ole, siis on vajalik
detsembri jooksul või jaanuari esimeste päevade jooksul seda teha. Meeles tuleb ka pidada, et
raporteerida ja maksu arvutada tuleb ka teatud kindlustuste pealt. Tähtaeg ka detsembri kuu
aruandeks (a-melding) on juba 5. jaanuar!

SAF-T formaadis aruandlus
Alates 2016 aasta suvest on välja töötatud uut formaati aruandluseks – SAF-T (Standard Audit File – Tax).
Kuna see veel kehtima ei ole hakanud, siis eeldatavasti saab olema nii, et vabatahtlikult kehtib kord alates
01.01.2018 ja kohustuslik on kõigile alates 01.01.2019. Põhimõtteliselt tähendab see, et kõik aruanded
saadetakse standardiseeritud kujul elektrooniliselt ametkondadesse. Neil, kes kasutavad Norra
raamatupidamisprogramme, ei tohiks probleeme tekkida. Kui aga on kasutuses enda väljatöötatud
programmid või hoopis näiteks teise maa turgudele suunatud programmid, siis peaks uurima, kas need
programmid nõuetele on võimelised vastama või siis peaks hakkama mõtlema uue programmi juurutamise
peale.
Meie kasutame mitmeid programme ise ja oleme lisaks ka programmi xLedger edasimüüja – küsige meilt
nõu, kui vaja!

Soovime kõigile oma klientidele
ja koostööpartneritele ilusaid ja
rahulikke Jõule, meeleolukat
aastavahetust ja head uue aasta
algust!
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Infoks!
Koolitus Tallinnas 01.02.18
Koolitus kannab nime "Põhjalikult Norra maksusüsteemist Eesti ettevõtetele". Koolitus toimub Tallinnas ja
korraldajaks on Eesti koolitus- & konverentsikeskus. Koolituse viib läbi meie tegevjuht Kristel Finstad.
Rohkem infot siin: http://www.eestikonverentsikeskus.ee/event/koolitus-pohjalikult-norra-maksususteemisteesti-ettevotetele/
Talvel/kevadel on plaanis ka sarnane koolitus Tartus. Palume huvilistel teada anda oma soovist.

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, kuhu paneme ka olulisemad muudatused reeglites ja
seadustes jooksvalt kirja uudiste rubriiki, või kui võtate meiega ühendust meili teel: post@aita.no

