
Bergen 17. september 2019

Velkommen til
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Velge organisasjonsform

Planlegge og utvikle

Moms

Registreringer

Regnskap

Tillatelser
Finansiering og støtteordninger

Arbeidsgiver

Skatt og avgift
Rapporteringer

Forretningsidé

Mange forhold en må tenke på

Dette skal du få vite mer om i løpet av dagen

Design, varemerke og patent

Domene





Velkommen til 
VIS!

Sonia Pandher

Prosjektleder, Start og Skalering

12.09.2019
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Et av Norges største og fremste gründermiljø
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Våre kunder – ulike perspektiver

 Gründeren

«Jeg har en ide, men vet ikke om den er 
kommersiell nok? »

 Investoren

«Hvordan ser markedet ut for dette 
prosjektet, vil det gi avkastning?»

 Studenten

«Jeg vil bruke min kunnskap som student 
til noe nytt og spennende!»

 Forskeren

«Vil resultatene fra min forskning skape 
positive endringer i samfunnet?»



/ 8
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Hva kan vi hjelpe 
deg med på ide 
fase? 

• Forstå kunden adferd

• Bruke ressurser på riktig marked

• Størrelse på markedet og strategi for å 
nå markedet 

• Å utforme en salgspitch som faktisk 
selger

• Å unngå mange av fellene som andre 
grûndere har gått i
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Hva kan vi hjelpe deg 
med i 
etabableringsfase? 

• Forretningsutvikling

• Juridisk rådgiving

• Kobling/nettverk

• Kommunikasjonsrådgiving

• Salgstrening

• Økonomisk rådgiving

• Skaffe finansiering
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Sonia Pandher

spa@visinnovasjon.no

98013755

Kontakt oss

mailto:hin@visinnovasjon.no
mailto:hin@visinnovasjon.no


Bli gründer? Tilbud 
fra Innovasjon Norge

Christopher Rosenkilde



Hva trenger gründere?

• Tilgang på 3 typer ressurser

• Nettverk/kompetanse > kapital
(i den tidligste fasen)



«Jobber jeg med et problem som er

verdt å løse?»

Start med å spørre:



kravspekk utvikling testing lansering

Læring starter her! 

Tradisjonell produktutvikling

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMPOgvGqocgCFcqMLAodFUUBPQ&url=https://www.iconfinder.com/icons/174631/bag_money_icon&bvm=bv.104226188,d.bGg&psig=AFQjCNFlgwD1WLGz16YIjKl5iOHKtoVorw&ust=1443791034847239


Jobb heller slik:

www.innovasjonnorge.no

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKaj-KSoocgCFcSHLAod8v4J1A&url=http://wallpaper222.com/explore/how-to-build-a-minimum-viable-product/&psig=AFQjCNEPUQ6pTHJYchTq1sI1nIyegJJvsw&ust=1443790301698586


Og slik:



Hvem blir din første kunde?

Innovatører
2.5%

Tidlig kjøpere
13.5%

Tidlig majoritet
34%

Sen majoritet
34%

Etternølere
16%

Teknologer:
Må bare prøve det!

Visjonære:
Må ligge foran resten!

Pragmatikerne:
Vi bruker det som andre bruker.

Konservative:
Må ha bevis på at det fungerer.

Skeptikerne:
Jaja, må jeg så må jeg…



Vi legger vekt på:

Verdiskaping i Norge

Samfunnsansvar

Markedspotensial   

Nyhet

Gjennomføringsevne

Utløsende for prosjektet



Kr 50 – 100 000

(inntil 3 år)

Kundeundersøkelser
Nettverksbygging, kompetansebygging

Testing av ide/enkel løsning
Reisekostnader

Mål: Markedsaksept

Opptil kr 700 000

(inntil 5 år)

Bygge produkt/tjeneste

Design, profilering, beskyttelse
Reisekostnader

Mål: Kommersialisering

Markedsavklaring Kommersialisering



www.innovasjonnorge.no

Markedsavklaring
< 100.000 kr

Kommersialisering
< 600.000 kr

Matching: 25 % 
(150.000)

Prosjekt 750 KNOK



www.innovasjonnorge.no

Markedsavklaring
< 100.000 kr

Oppstartslån
500 KNOK – 1.5 MNOK

Kommersialisering
< 600.000 kr

Matching: 50 %  
(kr 600.000)

Prosjekt 1.2 MNOK

Matching: 40 %
(1 MNOK)

Prosjekt 2.5 MNOK

Garanti: 20 %
Rentefritt: 2 år

Avdragsfritt: 4 år



Kvalifiserer mitt prosjekt?

Virksomheter som ikke får tilskudd er eksempelvis:

• tradisjonell handel (herunder import, agentur og netthandel)
• transport
• finansielle tjenester (bankvirksomhet)
• frie yrker (advokat, lege, tannlege, forfattervirksomhet ol.)
• ordinær kurs- og konsulentvirksomhet/bedriftsrådgivning
• tradisjonell kafé- og restaurantvirksomhet
• alternativ behandling
• hobbyvirksomhet (basert på drift på fritiden)
• overtakelse av eksisterende virksomhet.

Forretningsideen kan godt være god, selv om ikke Innovasjon Norge har anledning til å bidra 
med finansiering.

www.innovasjonnorge.no



Fra ide til marked (2 timer):
• Hver måned, neste 20. sept.

Diverse kurs og workshops:

• https://www.innovasjonnorge.no/
no/tjenester/arrangementer/

Kompetansetilbud til gründere

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/arrangementer/




Christopher.Rosenkilde@innovasjonnorge.no



Gründertips #1: Skaff deg et godt domenenavn

Starte og drive bedrift-dagen
Bergen, 17. september 2019  •  Elisabeth Farstad, Norid





Å skape seg en identitet 

på nettet



www.domenenavnetmitt.no



www.superhightech.no



Om oss

Produkter

Nettbutikk

Blogg

Kontakt



post@superhightech.no

ingrid@superhightech.no

bestill@superhightech.no

E-post



Skill mellom deg selv som 

privatperson og firmaet



Er det sånn at domenenavn

fortsatt gjelder?





Samme navn i flere kanaler

gir en tydelig identitet



Sosiale medier

facebook.com/superhightech

twitter.com/superhightech

no.linkedin.com/in/superhightech

@superhightech



Må jeg ha et domenenavn? 

Holder det ikke med Facebook?



Må det være norsk?

• Viser tilhørighet til Norge

• Norsk lov gjelder

• Folk har tillit til norske domenenavn



De første skrittene

Sjekk domenenavn, 

firmanavn og 

varemerke i ett søk:

navnesok.no



Slik skaffer du deg et domenenavn

1. Velg domenenavn, ett eller flere

2. Finn en domeneforhandler

3. Bestill domenenavnet hos forhandleren

Registrer domenenavnet på 

deg selv som privatperson, 

overfør det til firmaet når 
dette er registrert



Hva koster 

et domenenavn?



Takk for meg

Elisabeth Farstad
elisabeth.farstad@norid.no

www.norid.no
telefon 971 29 423

mailto:info@norid.no
mailto:info@norid.no


Valg av selskapsform og 
navn på bedrift
Turid Beate Torgersen

September 2019



Enkeltpersonforetak



Turid Beate Torgersen September 2019



Turid Beate Torgersen September 2019



Navnet

• Ås

• Nordland

• Hansen og Olsen

• Hagerom Hagen

Turid Beate Torgersen September 2019



Aksjeselskap



Turid Beate Torgersen September 2019



Foretaksnavn

• ABC AS

• ETABLERERREGISTERET AS

• DIN BANK AS

• FUNKY ASS PRODUKTION AS

• DEN GANG DA AS

ZWART ARBEID AS

Turid Beate Torgersen September 2019





Hva er:

• Vedtekter

• Generalforsamling

• Styret 

• Daglig leder

Turid Beate Torgersen September 2019



Avvikling

• Direkte sletting: 

- Enkeltpersonforetak
- NUF, Norskregistrert utenlandsk foretak

• Sletting i to trinn: 

- AS/ASA
- ANS/DA
- SA



Innsending årsregnskap for AS
- tidslinje

Febr Mars MaiApril Juni Juli Aug Sept Okt Nov DesJan Jan Febr Mars April

Siste frist 
for gen. 
forsamling

1. august starter forsinkelsesgebyr

Brev til enheten
Info om tvangsoppl.

Kunngjøring 
www.brreg.no

Oversendes Tingretten 
for tvangsoppløsning.

31/12 – regnskapsåret avsluttes

2018
2019

2020
Gebyrperiode – 26 uker 

kr. 59 800



Hva skjer når foretaket 
er registrert?
Du får et organisasjonsnummer 

Alle opplysningene er offentlige og kunngjøres på 
www.brreg.no

Innboks i Altinn opprettes

Useriøse aktører kan ta kontakt

Turid Beate Torgersen September 2019

http://www.brreg.no/




Gjør ideer til verdier

Tittellysbilde_hvit med bilde

Kenneth Bech, Seniorrådgiver, avdelingen for Kommunikasjon og Kunnskap

https://www.patentstyret.no/


Kun tittel

Remmene festes på en 
slik måte at hjelmen 
får perfekt passform. 

Du søker Patent

Patent

Hjelmens navn ønsker 
du ikke at noen andre 
skal etterligne

Du søker varemerke

Varemerke

For hjelmens 
spesielle utseende 
søker man 
designbeskyttelse

Design

Skiller seg fra  andre typer rettigheter ved at du får en 
dokumentasjon på eneretten din

Ett produkt – ulike beskyttelsesformer

https://www.patentstyret.no/


To spalter

Hvem er vi og hva gjør vi?

• Behandler søknader om patenter, 
varemerke- og designregistreringer

• Kompetansesenter for immaterielle 
rettigheter

https://www.patentstyret.no/


Tittel og stort bilde

https://www.patentstyret.no/kursoversikt/

https://www.patentstyret.no/


Kun tittel

Remmene festes på en 
slik måte at hjelmen 
får perfekt passform. 

Du søker Patent

Patent

https://www.patentstyret.no/


To spalter

• Anvendelse: Kullsyre i drikker 

omfattende polyumettede fettsyrer 
(PUFA) for å hindre oksidasjon av 
fettsyrene.

Patentnummer: 327925

• Produkt: En vesentlig 

forbedring av de 
eksisterende truger

• Fremgangsmåte: ISO 3 stenderen 

til Moelven der fremgangsmåten for å 
sammenføye to stendere med skum 
imellom for å danne en kuldebro er 
patentert

Patentnummer: 333591

Patentnummer: 333133

https://www.patentstyret.no/


Tittel og innhold

Kriterier for å få patent

ikke offentliggjort

– ikke avslør 
oppfinnelsen før du vet 
om den kan bli patentert

Ny

skille seg vesentlig fra 
kjent teknikk

– et «teknologisk 
sprang»

Nyskapende

reproduserbar

– andre skal kunne 
gjenta oppfinnelsen og 
den må virke

Nyttig

https://www.patentstyret.no/


To spalter

Bør alt Patenteres?

Apparatus for facilitating the birth of a child 
by centrifugal force

https://www.patentstyret.no/


Kun tittel

Kjennetegn som 
viser kommersiell 

opprinnelse

Hensikt:
Knytte følelsesmessige 
bånd mellom forbruker, 
varemerke og produkt

https://www.patentstyret.no/


Tittel og innhold

Ulike typer varemerker

TELEFONEN FRA HAMAR

NORRØNA

13.02.19

https://www.patentstyret.no/
https://dbsearch2.patentstyret.no/Onlinedb_files_tm/Pictures/200496/1362289_200676186_0.JPG


Tittel og innhold

Kriterier for å få varemerke registrert

skal ikke beskrive varen 
eller tjenesten – og skal 
garantere for kvaliteten

Særpreg

skal ikke være til 
forveksling likt 
varemerke registrert for 
liknende vare eller 
tjeneste

Ikke forveksles

være villedende, stride 
mot moral, ha offentlige 
symboler, flagg e.l.

Skal ikke…

https://www.patentstyret.no/


Tittel og innhold

Grader av særpreg

Swix

Sterkt registrerbart Suggestivt           Svakt             Beskrivende    

ureg.bart

Advisor

https://www.patentstyret.no/


Tittel og innhold

Enerett hindrer andre å bruke varemerket

13.02.19

Kilde: VårtOslo, 07.10.18

Snö Nysnø

https://www.patentstyret.no/


Tittel og innhold

I hvilken form kan et varemerke registreres?

https://www.patentstyret.no/


Tittel og innhold

Hvordan søke?

https://www.patentstyret.no/


Kun tittel

For hjelmens 
spesielle utseende 
søker man 
designbeskyttelse

Design

MÅ være industrielt eller håndverksmessig fremstilt

https://www.patentstyret.no/


Tittel og innhold

Design selger!

13.02.19

2003: Omsetning på 40 millioner 2013: Omsetning på 300 millioner

Kilde: ”Når designerne styrer matvanene våre”, Aftenposten 20.04.13

https://www.patentstyret.no/


Tittel og innhold

Kriterier for å få designrett

ikke offentliggjort

– kan prøve ut designet 
på markedet i inntil 12 
måneder

Nytt

skille seg tydelig fra 
kjent design og ha 
individuell karakter

Originalt

stride mot moral, 
inneholde statsflagg e.l.

Skal ikke…

https://www.patentstyret.no/


Kun tittel

Hva kan registreres?

Reg. nr. 083882

Reg. nr. 084486

Reg. nr. 084193

Reg.nr. 084341Reg. nr. 084238 

En industrielt eller håndverksmessig fremstilt  gjenstand

https://www.patentstyret.no/


Tittel, innhold og bilde

Designreg. 084613, design nr. 2 og 3

https://www.patentstyret.no/


Kun tittel

Hvordan søke?

https://www.patentstyret.no/


Tittel og innhold

Ikke bruk tid på å finne opp hjulet på nytt, eller?

Kilde: https://www.kickstarter.com/projects/1205277475/loopwheels-for-a-smoother-more-comfortable-
bicycle

Kilde: Global Design Database

https://www.patentstyret.no/


Blank

https://www.patentstyret.no/


Blank

https://www.patentstyret.no/
https://search.patentstyret.no/ExternalLinks/SearchDataBases


Blank

https://www.patentstyret.no/
http://www.iprhjelp.no/


To spalter

Lær deg å danse som Michael Jackson!

13.02.19

https://www.patentstyret.no/


Blank

https://www.patentstyret.no/
http://www.patentstyret.no/


Tittel, innhold og bilde

Ta kontakt

• Ring på 22 38 73 00 (man.-fre. kl. 
08:00-15:45)

• Send e-post post@patentstyret.no

F
o
to

: 
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https://youtu.be/JdrOdM5gFuY

https://www.patentstyret.no/
mailto:post@patentstyret.no
https://youtu.be/JdrOdM5gFuY


Siste side_hvit

Telefon: 22 38 73 33
E-post: post@patentstyret.no

Treff oss på:

Gjør ideer til verdier
patentstyret.no

Kenneth Bech, Seniorrådgiver, Kommunikasjon Og Kunnskap

22382783 | Kbe@patentstyret.no

https://www.patentstyret.no/
https://www.patentstyret.no/
https://www.facebook.com/patentstyret
https://twitter.com/Patentstyret
https://www.linkedin.com/company/patentstyret
mailto:post@patentstyret.no


En god start 
Næringsvirksomhet, regnskap, bokføring og skatt 



Næringsvirksomhet 



Hva kjennetegner 
næringsvirksomhet?

• egen regning og risiko
• varighet og omfang
• egnet til å gi overskudd
• aktivitet

Alle kriteriene må være oppfylt.

Hobby eller næring? 
Arbeidstaker eller næringsdrivende? 
Informasjon på skatteetaten.no



Oppstart av 
virksomhet
• Er den økonomiske aktiviteten 

skattefri hobby eller skattepliktig 
virksomhet?

• Hvordan behandles 
oppstartsperioden?

• Du finner veileder på 
skatteetaten.no

• RF-1298



Endringer
Ved endring av adresse, fullmakt, kontonummer, bransje og ved opphør av 
næringsvirksomhet må dette gjøres via samordnet registermelding i Altinn 

Ved opphør/avslutning av bedrift – sjekk veileder «Avslutte bedrift» på 
skatteetaten.no.  



Regnskap og bokføring 



Hvorfor skal du føre regnskap?
Regnskapet er grunnlag for
• Skatt og arbeidsgiveravgift
• Merverdiavgift
• Eksterne interesser

 bank
 investorer

• For deg selv – ta rette beslutninger
Lovpålagt for alle næringsdrivende. 
Er det offentlig tilgjengelig?



Hva betyr bokføring?
Føre kjøp, salg og andre hendelser i et system.

Krav til regnskapet:
• orden og oversikt
• alle transaksjoner og disposisjoner skal være dokumentert
• inntekt registreres/bokføres når den er opptjent.

Regnskapssystemet må ivareta bokføringsprinsippene og 
bokføringsreglene, ellers ingen krav.

Ikke bland næringsvirksomhetens økonomi og privat økonomi.



Regnskap
Regnskapet skal være ajour og oppdatert.

Krav:
• kontanttransaksjoner skal registreres daglig
• merverdiavgiftspliktige; krav til ajourhold annen hver måned



Oppbevaring og sikring 
Hovedregel – regnskap og bilag skal oppbevares i 5 år.
Regnskapet skal oppbevares betryggende.

• Sikres mot endring, sletting eller tap
• Oppbevares elektronisk eller på papir-Husk «back-up».
• Oppbevaringsplikt også etter opphør
• Skal skje i en form som opprettholder muligheten til å lese materialet



• Utstedes snarest mulig og senest 1 
måned etter levering av 
varen/tjenesten.

• Nummer som tildeles maskinelt 
eller er forhåndstrykt 
- ikke mulig å redigere.

• Husk forfallsdato.
• Kreditnota hvis det er feil på 

faktura.
• Formelle krav til 

faktura/salgsdokument.

Faktura



Mister rett til fradrag i skatt og 
merverdiavgift ved betaling med 
kontanter 10 000 kroner eller mer. 

• Gjelder også utbetaling av lønn.
• Er betalingen splittet, gjelder 

totalsummen.

Betaling med kontanter-
Bruk heller bank! 



Skatt 



Forskudd Skattemelding/skatteoppgjør  

Forskudd og skattemelding 

• Skatteetaten vet ikke hva du forventer 
å tjene på din næring 

• Driver du ENK må du endre på 
grunnlaget for ditt skattekort 

• Forskuddsskatt betales 4 ganger i året 

• Driver du ENK vil skattemeldingen 
være forhånds utfylt med de 
opplysninger Skatteetaten har 

• Må leveres og da elektronisk 
• Skatteoppgjør mellom august og 

oktober 



Oppsummering 
 Næring 

 Er du næringsdrivende? 
 Regnskap og bokføring 

 Før regnskap
 Ta vare på kvitteringer og dokumentasjon 

 Skatt 
 Søke om forskuddskatt og betale forskuddsskatt.
 Levere skattemelding for næringsdrivende med næringsoppgave eller næringsrapport 

skatt 
 Merverdiavgift 

 Søke om registrering 
 Sende skattemelding for merverdiavgift og betale merverdiavgift.

 Være oppdatert på gjeldende regelverk. Alltid ditt ansvar!



Har du spørsmål, ta kontakt med 
oss: 
- telefon 800 80 000
- chat med oss via skatteetaten.no
- send skriftlig henvendelse via 
kontaktskjema



Finansiering



«Har du 

oversikt over 

konkurrenter?»

Tips og råd til forberedelser

- Budsjett

- Forretningsplan

- Egenkapital



Hva ser vi på ved vurdering av lån til bedrifter?

- Er det betjeningsevne i selskapet?

- Personene bak selskapet

- Eventuell historikk

- Har du mulighet til å stille sikkerhet?

- Formålet

- Har du noe egenkapital?



PANT I FAST 

EIENDOM

SPERRET INNSKUDD 

PÅ KONTO 

(KONTANTDEPOT)

FORBRUKERKAUSJON

(PANT I VARELAGER, 

FORDRINGER OG 

DRIFTSTILBEHØR)



«Vi hjelper over 1000 
oppstartsbedrifter med 
finansiering hvert eneste 
år» 





Kombinerer økonomi 
og IT for å møte 
morgendagens behov

nnen økonomi, lønn, IT og HR



Økonomi- og IT-hus

ECIT står for Economics og IT og det er 
nettopp dette vi driver med. 

• 1 200 ansatte / 70 kontorer

• Norge, Sverige, Danmark og 
Storbritannia

• Lokalt eierskap og lokal forankring



Regnskap, lønn 

og rådgivning

IT-tjenester Forretningsløsninger



Økonomi og teknologi

Økonomi og IT er ikke lenger to separate ting. 

Du trenger gode tekniske løsninger og 

forretningssystemer for å ta kontroll over 

økonomien og forretningsutviklingen.



IT tjenester



Hva gjør vi?

Vi skal være en lønnsom samarbeidspartner, og deler vår erfaring for at 
våre kunders bedriftsledere skal lykkes. Det betyr:

• Å være en samarbeidspartner som bidrar til økt lønnsomhet for våre kunder – vi er proaktiv og 
løsningsorientert

• Vi er effektiv og kvalitetsorientert i leveransen av lønn- og regskapstjenester

• Å tilby spisskompetanse innen virksomhetskritiske områder – være en sparringspartner til 
beslutningstakere



Kartlegging hos kunde 
ofte i samarbeid med 
våre IT-søster selskap:
Vår kartlegging har ofte fokus på kortsiktige tiltak som gir umiddelbar 
gevinst:

 Aktuelle områder

• Timefangst/personal

• Fakturering/innfordring

• Attestasjonsflyt

• Avd/prosjekt/selskaps struktur

• Rapportering

• Likviditetsstyring

 Aktuelle prosesser

• Effektivisering av interne rutiner

• Integrasjoner og datafangst

• Arbeidsdeling internt og mot regnskapsfører



Regnskap, IT, lønn og 
HR

Outsourcing og bistand av regnskaps- og 

lønnstjenester bidrar ofte til å skape en 

kostnadseffektiv drift.

Lokal tilknytning er viktig for oss, og 

stordriftsfordeler gir våre kunder trygghet og 

effektivitet.



Vi har en klar ambisjon om å yte mer enn et 
tradisjonelt regnskapsbyrå – vi ønsker å bidra 
aktivt for å skape best mulig forutsetning for 
økt lønnsomhet og vekst for våre kunder.



Vi gjør det enklere å drive bedrift



Hva er det som skal til for å være 
effektiv?



ENDREDE FORVENTINGER

Brukeropplevelse Tilgang hvor som helst Forutsigbar pris Rapporter i sanntid Sømløshet



DASHBOARD



BILAGSFLYT



GODKJENNING
OG BETALING 



UTGÅENDE 
FAKTURA



REISEREGNING



Bjarte Erstad

+47 90 92 79 99

Salgsansvarlig/Senior Konsulent

berstad@ecit.no

www.ecit.no



Altinn starte og drive bedrift

Hva er viktig å huske på når du starter eller driver bedrift

Sturla Winther, seniorrådgiver Brønnøysundregistrene



• Hvem er vi som står bak?

• Hva er og hvilken informasjon kan 
du finne i Altinn starte og drive 
bedrift?

• E-guider – ulike bansjer

Dette skal jeg snakke om
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Velge organisasjonsform

Planlegge og utvikle

Registreringer

Regnskap

Tillatelser
Finansiering og støtteordninger

Arbeidsgiver

Moms, skatt og avgift

Rapporteringer

Forretningsidé

Mange forhold en må tenke på

Eksempler på temaer som du finner svar på hos oss

Design, varemerke og patent

Domene

Markedsføring



Altinn inneholder også informasjon om å 
starte og drive bedrift 







Drive bedrift
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• I utgangspunktet ikke, men i noen bransjer må du ha 
tillatelser, godkjenning og bevilling for å drive 
virksomhet.

• Eks. serveringsbevilling, godkjent 
renholdsvirksomhet, drosjeløyve og bygg og anlegg.

• Uavhengig av bransje må mange søke til kommunen 
i forbindelse med for eksempel bygging, 
bruksendring eller omgjøring av lokaler.

• https://altinn.no/starte-og-
drive/starte/for-oppstart/tillatelser/

Må jeg be om lov?

https://altinn.no/starte-og-drive/starte/for-oppstart/tillatelser/


• Som selvstendig næringsdrivende får du 75 % av 
sykepengegrunnlaget fra og med 17. sykedag. For å 
oppnå bedre sykepengedekning må du tegne frivillig 
sykepengeforsikring gjennom NAV.

• 75% sykepengedekning fra dag 1. Forsikringspremie 
2,3% av forventet overskudd.

• 100% sykepengedekning fra dag 17. 
Forsikringspremie 2,0% av forventet overskudd.

• 100% sykepengedekning fra dag 1. 
Forsikringspremie 9,4% av forventet overskudd.

• https://altinn.no/starte-og-
drive/arbeidsforhold/sykdom/sykepenger-for-
selvstendig-naringsdrivende/

Frivillig sykepengeforsikring

https://altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/sykdom/sykepenger-for-selvstendig-naringsdrivende/


• Hva som skal meldes til det 
offentlige avhenger mye av 
organisasjonsform og bransje 

• Eks. Skattemelding, mva- melding, 
årsregnskap, aksjonærmelding og A-
melding.

• Oppgaveregisteret har oversikt over 
rapporteringsplikter som kan være 
relevant for din virksomhet

• https://www.brreg.no/rapporteri
ngsplikter/oppslag

Dine rapporteringsplikter

143

https://www.brreg.no/rapporteringsplikter/oppslag


• Et registrert enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap 
eller aksjeselskap kan ikke skifte organisasjonsform 
og samtidig beholde organisasjonsnummeret.

• Det må registreres en ny enhet med nytt 
organisasjonsnummer, helt løsrevet fra den gamle 
organisasjonens forpliktelser og rettigheter.

• Endres det fra enkelpersonforetak eller ansvarlig 
selskap til aksjeselskap kan en søke skatteetaten på 
nærmere vilkår om skattemessig omdanning.

• https://altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/endre-
organisasjonsform/

Endre organisasjonsform?

https://altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/endre-organisasjonsform/


• Forutsetningene for skattemessig omdanning er blant 
annet at aksjeselskapet er nystiftet, at aksjeselskapet 
overtar eiendeler og gjeld fra det eksisterende 
foretaket og at foretaket som omdannes, ikke er 
nedlagt eller opphørt før omdannelsen.

• For at omdanningen skal kunne være skattefri, er det 
en forutsetning at foretaket er stiftet og melding sendt 
Foretaksregisteret i løpet av tidsrommet 1. januar til 1. 
juli.

• Det er krav til eiermessig kontinuitet, det vil si at 
omdanningen ikke må forskyve eierinteressene i 
selskapet.

• https://altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/skattemessig-
omdanning/

Skattemessig omdanning

https://altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/skattemessig-omdanning/


• Det er ikke uvanlig at det kan oppstå konflikter 
mellom aksjonærer om organiseringen av 
selskapet. Konflikter kan være vanskelig å løse, 
men du kan minimere risikoen ved å:

• unngå å være to eiere som eier 50 % hver av 
aksjene, fordi dette vanskeliggjør 
flertallsbeslutninger.

• inngå aksjonæravtale som avklarer hvordan 
forholdet mellom aksjonærene skal være i tilfelle 
uenighet.

• https://altinn.no/starte-og-drive/drive-
bedrift/drift-av-aksjeselskap/aksjeeier/

Konflikt mellom aksjeeiere

https://altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/drift-av-aksjeselskap/aksjeeier/


E-guide serveringsbransjen

file:///C:/Users/kany/Desktop/Lansering av e-Guiden for serveringsbransjen februar 2019.mp4
https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/guider/


Brønnøysundregistrene 

Åpne data og se opp for juks

17.09 2019
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Nyttige produkter fra 
BR
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• Tjenesten åpne data kan være nyttig for å 

− kartlegge hvor mange aktører det er i den bransjen 
du vil starte og drive i

− hvor mange ansatte det er i den enkelte virksomhet
− hvilken organisasjonsform de har



Eksempel

• Bransje: Cateringvirksomhet 

• Kommune: Bergen

• Alle registrerte foretak med 0-10 ansatte
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Ny i næringslivet – se 
opp for juks
• Mange vil ta kontakt med deg for å selge sine 

tjenester

• Sjekk kunden før du handler

• Brønnøysundregistrene tar ikke direkte kontakt 
for salg av tjenester og ber aldri om 
kredittkortnummer

https://www.brreg.no/bedrift/ny-i-naeringslivet-se-opp-for-
juks/

https://www.brreg.no/bedrift/ny-i-naeringslivet-se-opp-for-juks/


https://altinn.no/starte-og-drive/
https://www.brreg.no/hvordan-kan-vi-hjelpe-deg/

https://altinn.no/starte-og-drive/
https://www.brreg.no/hvordan-kan-vi-hjelpe-deg/

