
En god start
Næringsvirksomhet, regnskap, bokføring og skatt
Karin Kvanli, Skatteetaten



Hva kjennetegner næringsvirksomhet?
• egen regning og risiko
• varighet og omfang
• egnet til å gi overskudd
• aktivitet
Alle kriteriene må være oppfylt.

Hobby eller næring? 

Veiviser: «Er jeg næringsdrivende»
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Regning og risiko: Hvem har faktisk og økonomisk råderett over driftsmidler?  Ansvar for påløpte utgifter og nyter fordel av innvunne fordeler?Varighet og omfang: Enkeltstående mer tilfeldige oppdrag er ikke næringsvirksomhet		Økonomisk overskudd: Virksomheten må være egnet til å gi overskudd når en ser virksomheten over tid (noen næringer så lang tid som 4-5 år)Aktivitet: Helhetsvurdering av fysisk og økonomisk omfang, varighet. Passiv kapitalavkastning er ikke næringsvirksomhet, for eksempel utleie av egen bolig. Samlet vurdering av alle kriteriene om virksomhetsbegrepet er oppfylt.Avgrensning mot hobby (privatsfæren) og mot det å være arbeidstaker. Kort forklaring av de ulike begrepene, men med hovedvekt på at vi forutsetter de er næringsdrivende når de har registrert en virksomhet i Brønnøysund/mva-registeret. Likevel noe de bør tenke gjennom ved oppstart.

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Jobb-og-utdanning/hobby-smajobber-og-ekstrainntekt/er-jeg-naringsdrivende/


Oppstart av 
virksomhet
• Er den økonomiske aktiviteten 

skattefri hobby eller skattepliktig 
virksomhet?

• Hvordan behandles 
oppstartsperioden?

• Du finner veileder på 
skatteetaten.no

• RF-1298
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det året du blir vurdert som næringsdrivende, kan du få godkjent inntil de 5 foregående årene som oppstartsår for virksomheten. Du kan få endret ligningen og få fradrag for de reelle oppstartskostnadene.For å holde orden og oversikt – Kan du benytte skjema RF1298 ”Oppstart av virksomhet – bilagsoversikt”. Skjemaet finnes her: skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Starte-bedrift/Jeg-vil-i-gang/Hobby-eller-naring/Når vilkår for skattepliktig virksomhet er tilstede, leverer du næringsoppgave 1  RF-1175  sammen med skattemeldingen og legger ved utfylte skjema - ett skjema for hvert år. Næringsrapport skatt er en ny og forbedret leveringsform  for bedrifter med enkle skatteforhold. Fordeler ved Næringsrapport skatt for deg som skal rapportere:Automatisk beregning av verdier underveisHint som hjelper deg med å fylle ut feltene riktigUtfyllende hjelpetekster med eksemplerMulighet til å velge bokmål, nynorsk eller engelskEn rapport som er bedre tilpasset din bedrift enn de gamle skjemaeneMed Næringsrapport skatt slipper du:Å hente opp de skjemaene du skal brukeÅ gå frem og tilbake mellom skjemaene du skal levereÅ gjenta  de samme opplysningene i ulike skjema, år etter år 



Hva må du gjøre?
Registrere virksomheten
• Enhetsregisteret
• Foretaksregisteret (varesalg – ansatte)
• Merverdiavgiftsregisteret

Gi beskjed ved endring av adresse, fullmakt, 
kontonummer, bransje osv.

Ved opphør/avslutning av bedrift – sjekk veileder 
«Avslutte bedrift» på skatteetaten.no.  
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ikke alle trenger å registrere seg i foretaksregisteret. For ENK som ikke driver varesalg og som ikke har mer enn fem ansatte er det frivillig å registrere seg i Foretaksregisteret.Skattekontoret må få direkte beskjed om hvem som har fullmakt til å ta i mot brev osv vedrørende din selvangivelse.Melde til skattekontoret om opphør av næring: Ved opphør av næring er det veldig viktig at den næringsdrivende leverer den selvangivelsestypen som er tilsendt, og gjør merknader om at næringen er opphørt. 



Hvorfor skal du føre regnskap?
Lovpålagt for alle næringsdrivende

Regnskapet er grunnlag for
• deg selv
• skatt
• merverdiavgift
• arbeidsgiveravgift
• eksterne interesser

 bank
 investorer

5

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Et riktig og ajourført regnskap er viktig verktøy for deg!Hvorfor føre regnskap? Lovpålagt – bokføringsplikt etter bokføringsloven § 2Hvem må utarbeide årsregnskap?Større enkeltpersonforetak (ENK)               eiendeler over 20 mill. NOK eller flere enn 20 ansatte (årsverk)Aksjeselskaper (AS og ASA)Ansvarlige selskap (ANS og DA)Regnskapet er grunnlaget for:skatt som beregnes ut fra inntekt og formue i selvangivelsenajour ift innsending av omsetningsoppgaverarbeidsgiveravgift hvis det er lønnsutbetalingerBanken ifm. investeringslån og kassakreditt For deg selv for å ha kontroll på økonomi og drift som også vil være tillitskapende i forhold til leverandører, bankforbindelser, samarbeidspartnere etc.



Regnskap
Regnskapet skal føres så ofte som mulig.

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

hver måned (oppgaveinnsending)
• ajourhold minst hver fjerde måned
• ett år hvis det er færre enn 600 bilag

Må normalt bruke regnskapssystem
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Krav til ajourhold er hjemlet i Bokføringsloven. Bokføring og ajourhold er omtalt i § 7. Kontanttransasksjoner skal registreres daglig, med mindre det benyttes fast kasse. Bokføringsloven § 4, 5. ledd:Opplysninger skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningens karakter og den bokføringspliktiges art og omfang tilsier.Bokføringsloven § 5, 1. ledd:Minimum hver fjerde måned, eller for hver periode med pliktig regnskapsrapportering, for eksempel skal merverdiavgiftsoppgjøret tas annenhver måned. (Dersom ikke årstermin er innvilget)MEN LIKE VIKTIG:Skal regnskapet være et verktøy til støtte for den næringsdrivende i driften, er det først når et regnskap er ajourført og oppdatert, at nyttig informasjon kan hentes ut av det. For egen del; hvordan det går det med bedriften? Når bedriften har drevet en stund, kan salgstall og regnskap brukes som måling av utviklingen, hvordan gikk salget denne måned i forhold til forrige, i forhold til i fjor etc



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.
• Oppbevaringsplikt også etter opphør.
• Skal skje i en form som opprettholder muligheten til å lese materialet.

7

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bokføringsloven § 4, 8. ledd: Oppbevares så lenge det er saklig behov for å kontrollere pliktig regnskapsrapportering.Bokføringsloven § 13: Gir anvisning på hva som skal oppbevares hvor lenge og på hvilken måte.Krav om at materiellet skal kunne skrives ut på papir i hele oppbevaringsperioden.Papirbasert regnskap skal oppbevares i Norge, elektronisk regnskapsmateriale kan på visse vilkår oppbevares i et av de nordiske landene. Bokføringsforskriften § 7-1: Regnskapsmaterialet skal oppbevares på en måte som opprettholder lesekvaliteten i hele oppbevaringsperioden. Det samme gjelder bokførte opplysninger som skal holdes elektronisk tilgjengelig etter bokføringslovens § 13b. Disse skal være tilgjengelig elektronisk i 3 år og 6 mnd etter regnskapsårets slutt. 10 års oppbevaring: Prosjektregnskap bygge og anleggsbransjen – bokføringsforskriften § 8-1-5Kapitalvarer – bokføringsforskriften § 7-3Med kapitalvarer menes: maskiner, inventar og andre driftsmidler der inngående merverdiavgift av kostpris utgjør minst 50 000 kroner, likevel ikke kjøretøyer som er fritatt for merverdiavgift etter § 6‑6 annet leddfast eiendom som har vært gjenstand for ny‑, på- eller ombygging der inngående merverdiavgift på kostnadene ved dette utgjør minst 100 000 kronerKunde- og leverandørspesifikasjoner for banker og finansieringsforetak - bokføringsforskriften §  8-13-4. 



• Faktura utstedes snarest mulig og senest 
en måned etter levering av varen/tjenesten.

• Skal ha automatisk nummerering - ikke 
mulig å redigere.

• Kreditnota hvis det er feil på faktura.
• Formelle krav til faktura/salgsdokument.

• Kassasystem må ha produkterklæring fra 
leverandør

Faktura/kassasystem
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Fakturaen er grunnlag og dokumentasjon for regnskapsføringen.Bokføringsforskriften § 5-2-2: tidspunkt for utstedelse av salgsdokumentasjon. Snarest mulig og innen en måned etter levering. Bokføringsforskriften § 5-2-3: månedlig fakturering. Leveranser for faktureres månedlig, kan faktureres innen 15 virkedager i måneden etter leveringsmåned. Bokføringsforskriften § 5-2-4: løpende levering av varer og tjenester. Fakturering skal senest skje en måned etter utløp av den alminnelige omsetningsoppgaven. Ved anbud kan avtalte betalingsplaner legges til grunn for faktureringen. Bokføringsforskriften § 5-2-5: strøm, telefoni ol. Faktura basert på faktisk forbruk kan benytte lengre fakturaperiode, men maks en periode på ett år. Det stilles bestemte krav til hva du som selger må ta med på fakturaene dine - bl.a. for at dine kunder skal få fradrag for MVA. Dette kommer på neste foil! Tilsvarende krav når du som kjøper mottar fakturaer fra andre bl.a. for at du skal få fradrag for MVA Du kan ikke ”ordne” selv på en inngående faktura for at den skal bli korrekt. Dersom feil/ mangler i tilsendt faktura: Be din leverandør om ny og korrekt fakturaVed feilfakturering  må det utstedes en  kreditnota. Kreditnotaen opphever den opprinnelige utsendte fakturaen. Deretter utstedes ny faktura. Alle transaksjonene skal bokføres.Skattemessig tidfesting: Inntekt er opptjent når vare/tjeneste er levert. Regnskapsmessig tidfesting: Inntekt skal føres etter dato på faktura.  Oppbevaringsplikten: Hovedregel 5 år (enkelte unntak: 3 ½ år) 



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.

BRUK BANK!

Betaling med 
kontanter
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Betaling via bank som vilkår for fradrag etter skatteloven og merverdiavgiftsloven�Det skal bare gis fradrag etter skatteloven, eller fradrag for inngående merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven når betaling skjer via bank, med mindre betalingen samlet utgjør mindre enn 10 000 kroner, se Prop. 1 L (2009-2010) avsnitt 5.3. Tilsvarende vilkår er også vedtatt for retten til kompensasjon av merverdiavgift etter lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. Se Prop. 1 LS (2010-2011) kap. 16.Strenge regler for håndtering av kontantomsetning. Det er viktig å være oppmerksomme på at aksjeselskaper kan miste fradragsretten for kostnader dersom betalingen er foretatt ved bruk av kontanter. Aksjeselskapet kan bli ansvarlig for merverdiavgiften ved kjøp dersom de betaler med kontanter og selger ikke har håndtert sitt merverdiavgiftsforhold korrekt. (Utstedt korrekt faktura, er registrert i mva-registeret, betaler sin utgående avgift). Et slikt medvirkeransvar gjelder også styrets ledelse dvs. daglig leder/styreformann m.fl.Hensikt: Motvirke skatte- og avgiftsunndragelser



Skatt
• Forskuddsskatt – beregnes ut fra forventer næringsinntekt/overskudd

• AS betaler forskuddsskatt to ganger årlig
• Innehaver av enkeltpersonforetak betaler forskuddsskatt fire ganger årlig

• Skattemelding
• Enkeltpersonforetak: Felles skattemelding for innehaver/næring.
• Aksjeselskap: Egen skattemelding for selskapet.

Flere alternative leveringsløsninger, men begge selskapsformene har 
leveringsplikt og må leveres elektronisk.



Merverdiavgiftsregisteret
Forutsetning for registrering 
• det drives næringsvirksomhet
• omsetningen overstiger 50 000 kroner i løpet av 

en 12-måneders periode

Hovedregelen er at all omsetning av varer/tjenester 
er avgiftspliktig . Noen unntak…
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Næringsbegrepet gjennomgått i del 1 – bare referer til detMerverdiavgiftsloven § 2-1: Næringsdrivende skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetning og uttak som er omfattet av loven til sammen har oversteget 50 000 kroner i en periode på tolv måneder. HUSK Å LEGGE VED KOPI AV FAKTURAENE SOM VISER OMSETNING PÅ OVER KR 50 000Husk å påføre søknaden bankkto.nr. og tlf.nrNB!  At vurdering av beløpsgrense ikke følger kalenderåret, men siste 12-måneder. Den næringsdrivende må påregne noe behandlingstid for å bli registrert i mva-registeret. Det er også mulig å registrere seg ved å fylle ut papirskjema og sende inn. 



Merverdiavgift
• Innbetaler innkrevd avgift etter fradrag for betalt avgift
• Rapporteres på egen skattemelding
• Mange unntak i fradragsretten



Kurs for nye 
næringsdrivende
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi skal ikke lære oss regnskap i dag. Det er ikke mulig på så kort tid, så dette blir en generell innføring, et lite innblikk. Som vedlegg finner du forklaring på regnskapsbegrepene.En innledning kan være:Måten vi fører regnskap på i dag er den samme som på 1400-tallet.Luca Pacioli, en fransiskanermunk, beskrev regnskapssystemet slik vi bruker det i dag med debet, kredit og dobbelt bokføring. 



Hvem passer kurset for?
• Alle som skal eller har startet opp 

næringsvirksomhet

• Enkeltpersonforetak/aksjeselskap

• 230 kurs – dekker hele landet

• Varighet; 4 - 4,5 timer

• Gratis – også kaffen…

• www.skatteetaten.no/kurs

http://www.skatteetaten.no/kurs


Dagpenger under etablering

NAV Rana

15 oktober 2019 / Kirsti A. Østbergh



 For å få dagpenger under etablering må følgende vilkår være oppfylt:
 Du må ha fått innvilget dagpenger
 Du kan ikke være permittert eller motta forskutterte lønnsgarantimidler
 Etableringen må antas å føre til at du vil forsørge deg selv
 Virksomheten må være ny
 Du må enten eie over halvparten av virksomheten alene, eller til sammen med 

en eller flere andre dagpengemottakere
 Du må etablere og drive virksomheten i Norge
 Virksomheten må bli meldt inn i de nødvendige offentlige registrene i løpet av 

etableringsperioden

Hvem kan få dagpenger under etablering?



 Du kan få innvilget dagpenger under etablering i inntil 12 måneder. Du kan 
ikke få innvilget dagpenger under etablering utover tiden du allerede har fått 
innvilget dagpenger for.

 Er du ansvarlig for at du er arbeidsledig, for eksempel fordi du har sagt opp 
jobben uten rimelig grunn, vil du ikke få innvilget dagpenger under etablering 
de første 6 månedene fra du ble arbeidsledig.  

Hvor lenge kan du få dagpenger under 
etablering?



 Du må innhente en næringsfaglig vurdering av dine etableringsplaner fra en 
instans NAV har godkjent (RU). NAV dekker ikke utgiftene til dette. Denne 
legges ved Søknad om dagpenger under etablering av egen virksomhet.

Hvordan søker du?



Kravet til selvforsørgelse:
 I dette ligger en helhetsvurdering hvor en tar hensyn til den næringsfaglige 

vurderingen, kvalifikasjoner og helsemessige forhold.
 Hvor lang perioden med dagpenger under etablering av egen virksomhet bør være.
 Budsjett med kostnads- og inntjeningsoverslag.
 NAV skal orientere om mulighetene for å søke om etablererstipend fra 

fylkeskommunen.
 NAV plikter å følge opp etablereren i løpet av etableringsperioden. Hyppigheten av 

oppfølgningen vil være avhengig av behov og skal avtales på forhånd.
 NAV skal kontrollere at virksomheten er registrert i de obligatoriske offentlige registre 

som er aktuelle for virksomheten. De skal også kontrollere at etablereren ikke er ilagt 
konkurskarantene.

NAV skal vurdere:



 Utarbeidelse av ideen, oppfinnelsen eller tjenesten som er grunnlaget for 
virksomheten. 

 Praktisk forberedende arbeid, som markedsundersøkelser, ordning av 
formaliteter, anskaffelse av startkapital, kjøp/leie av lokaler og driftsmidler, og 
annet.

 Det må også forventes at den vare- eller tjenesteyting som 
etableringsprosjektet gjelder, kommer i gang i løpet av etableringsperioden. 

Aktiviteter som kan finne sted i etableringsperioden



Starte- og Drive bedrift dagen
- Økonomi, finansering & banktjenester



03
Digital «Start AS»02

04
Finansiering og ulike produkter

Agenda
01 Om oss

05
Forsikring

Oppsummering
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Bank. Finans. Leasing. Forsikring. 
Plassering. Sparing. Pensjon. 
Regnskap. Eiendomsmegling. 

Alt under samme tak.



Digital «Start AS» Løype

Lansert høsten 2018.
20 % av alle norske aksjeselskap gjennom vår løype
www.snn.no/bedrift
Vi følger deg gjennom hele prosessen…
Digital signering, åpning av konto, bekrefter 
aksjekapital. Kartlegging av andre behov; 
forsikring, pensjon, betalingsterminal mm.

http://www.snn.no/bedrift


Finansiering

• Kom i rett tid
• Benytt etableringsservice hos RU
• Investeringsbudsjett
• Resultatbudsjett
• Likviditetsbudsjett



Typer Finansiering

• Banklån
• Egenkapital
• Investorer
• Innovasjon Norge
• Andre offentlige støtteordninger



Bankprodukter
- Lån
- Kassekreditt
- Factoring
- Leasing
- Garantier/Remburs
- Kredittkort



Forsikring
- Yrkesskade
- Behandlingsforsikring
- Ansvarsforsikring
- Prosjektforsikring
- Tenk pensjon



Oppsummering
- Sjekk vår digitale løype for stiftelse av 

selskap
- Benytt etablererservice hos RU
- Kom i rett tid
- Lag gode rutiner fra start. Fakturering. 

Likviditetsstyring. Prosjektregnskap.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Bilde 17 – Velg nordnorsk!SpareBank 1 Nord-Norge er en god bank for folk og bedrifter i Nord-Norge. Vi har alle produktene og løsningene en bank skal ha i 2015.Samtidig er vi landsdelens egen bank. Man kan kanskje si at bank er bank, at et lån er et lån og at en konto er en konto. Derfor sier vi: Velg nordnorsk. 





Total-Regnskap har eksistert i 25 år. Hvem er vi?

Hovedkontoret i Kvina

Avdeling Mo i Rana

Avdeling Telnes og 
Torrevieja



Hva gjør vi?

Avslapping og humor 



Regnskapsbransjen!



Produktene og tjenestene våre

Regnskap og rådgivning

Årsregnskap

Lønn

Fakturering



Regnskap og rådgivning
• Bedriftsetablering
• Avvikling og konkurser
• Elektronisk dokumentflyt –skybasert
• Fakturamottak
• Elektronisk og manuell bokføring
• Betalinger



Fakturering
• Utsendelse av faktura etter grunnlag
• Purring
• Inkasso



Lønn
• Lønnskjøringer
• Reiseregninger
• Innberetning av fordeler
• A-melding
• Utbetalinger
• Sykepenger



Årsregnskap
• Offentlig regnskap med noter
• Ligningspapirer selskap
• Utarbeidelse av styreprotokoll og årsberetning
• Personlig selvangivelse på ENK



Vi er flinke på å gi gode tilbud til gründere, ta kontakt med oss 

Takk for meg!

www.total-regnskap.no

http://www.total-regnskap.no/


ROLF SKOGVOLD

KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND 
Hva kan en inkubator bidra til i utviklingen av bedriften din?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Takk for invitasjonen  Fint å få mulighet til å dele erfaringer og konkrete eksempler på hvordan vi jobber med utvikling og samarbeid på Helgeland. Håper det kan ha verdi for dere.�- KPH ble etablert for å styrke kompetansenivået og FoU-aktiviteten i næringslivet og bygge opp et kunnskapsmiljø.�-Jeg har jobbet i 12 år i KPH - de første årene var vi tre ansatte og har bygd stein på stein. De siste 4-5 årene har det løsnet skikkelig �-KPH er eid av industrien i regionen, SIVA, fylke og kommune og vi har ansatte i Mo i Rana, Mosjøen og Ssjøen.�Noen spørsmål som vi ønsker svar på:Hvordan bør Nordland fylkeskommune lage sin nordområdestrategi?Hva skal til av infrastruktur og større nasjonale og regionale satsinger for at Nordland utvikler seg i Nordområdene?Hvordan kan og bør Nordland og aktørene i fylket engasjere seg nasjonalt?Hvordan kan dere bidra til å engasjere andre aktører i fylket?Hva er viktig for deres institusjon når det gjelder utviklingen av Nordområdene?Foreligger det store prosjekter eller satsinger som vi bør kjenne til i denne sammenheng?Hva kan dere selv bidra med, av kompetanse, ressurser, kapital (for å realisere større prosjekter) ?Disse spørsmålene må ses i lys av den nasjonale Nordområdesatsingen.�



Fra “Store norske leksikon” på nett:
Inkubasjon, det å legge seg til å sove (i et tempel) for å få en åpenbaring. 
Hos mange folk finnes troen på at guddommen eller åndene meddeler sin vilje til menneskene gjennom drømmen. 
Særlig betydningsfulle er de drømmer man har når man sover på hellige steder. 
I det gamle Hellas var det vanlig å legge seg til å sove i templer eller på andre hellige steder, 
for gjennom drømmen å få råd og hjelp fra guddommen. 
Særlig kjenner man denne fremgangsmåten fra legeguden Asklepios' helligdommer. 
Inkubasjon er også kjent fra Det gamle testamente.

Fra latin ‘ligge på, ruge’



Forretningsutviklere
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Fransisca Kappfjell Herbst Rolf Skogvold

Svein Skogsøy

Torbjørn Jørgensen Thomas Borgen

Eline Hovstad Raphaug Christian Tovås



• Inkubatoren skal gi gründere forretningsrådgivning og hjelpe dem fra idé til marked. 
• Det tilbys rådgivning til etablert næringsliv for å skape vekst og bidra til knoppskyting. I utviklingsprosessen 

bidrar inkubatoren med kompetanse innen forretningsutvikling, kommersialisering og mentorering. 
• Bedriftene får tilgang til relevante nettverk og muligheten til bistand med finansiering igjennom 

virkemiddelapparatet. 
• Koble bedrifter til kunnskaps- og forskningsmiljøer, tilrettelegge for kompetanseutvikling, gode nettverk, bidra 

til en delingskultur og bruk av infrastruktur som kan bidra til bedriftenes vekst og utvikling.



Tjenester
Rådgivning Nettverk Kontorfasiliteter

Inkubatoren tilbyr 
kontorfasiliteter med 
gründere og etablerte 
bedrifter i Mo i Rana, 

Mosjøen og Hattfjelldal, 
igjennom Teknoparken 

Helgeland og VÆXT.

Kapital

Inkubatoren bistår med 
innhenting av privat 
kapital og offentlige 

virkemidler.

Inkubatoren kobler 
inkubatorbedrifter til 
inkubatornettverket, 

virkemiddelapparatet, 
privat finansiering, FoU 

og andre potensielle 
partnere. 

Inkubatoren tilbyr 
rådgivning tilknyttet 
forretningsutvikling.





Inkubasjonsprosessen

Pre-inkubasjon Inkubasjon Post-inkubasjon

< 3 år< 6 mnd. Varierende

MarkedsakseptOpptakKvalifisering

Forretningsutvikling Markedsintro.

Aktivt idésøk

• Identifisere ideer
• Idebearbeiding

• Konseptutvikling
• Risikovurdering
• Prosjektplanlegging

• Forretningsmodellutvikling
• Markedsavklaring
• Teknologiavklaring
• Investeringsanalyse
• Budsjettering
• Forretningsplanutvikling
• Registrering av selskap

• Aktuelt for alle faser ved behov: Prosjektledelse, nettverkskobling, finansiering, rapportering etc.

• Anskaffelser og investeringer
• Etablering av drift
• Organisering av drift
• Etablering av rutiner for 

økonomi og administrasjon

• Styrearbeid
• Strategiutvikling
• Coaching



www.kph.no | facebook.com/KunnskapsparkenHelgeland

SAMSPILL SKAPER VEKST!



Altinn starte og drive bedrift

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

Sturla Winther, seniorrådgiver Brønnøysundregistrene



Brønnøysundregistrene i «VM-byen» Narvik

• Brønnøysundregistrene tok over 
Narviktelefonene og Bedin i 2009

• Siden den gang har kjernevirksomheten i 
Narvik vært «Altinn - Starte og drive 
bedrift»

• 15 medarbeidere
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mer digitalisering – mindre geografiske avhengigheter.Oslo-kontorets betydning for Brønnøysund.
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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

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Foil 3. Det er mange forhold en etablerer må tenke påHvem kan jeg diskutere forretningsideen med og hvor kan jeg få hjelp til planlegging?Hvilken organisasjonsform (selskapsform) kan passe best for det du skal gjøre?Kreves det tillatelse eller bevilling for å drive, hvor finnes informasjon,  hvordan få nødvendige godkjenninger?Hvor må jeg registrere virksomheten? Må jeg registrere meg flere steder? Er det mulig å søke støtte? Hvem kan eventuelt gi støtte?Er det jeg skal drive med momspliktig? Hvordan beregner og betaler man moms?Hvordan er det med regnskap? Kan jeg føre regnskap selv?Hva må jeg rapportere, til hvem og når? Hvordan betaler jeg skatt for bedriften min? Er det ulik skatt for hver selskapsform?Når blir jeg arbeidsgiver i egen bedrift? Hvilke plikter har jeg som arbeidsgiver?



Helhetlig, overordnet og etatsovergripende 
informasjon 

1. Litt for privatpersoner, mye for virksomheter
2. Helhetlig og overordnet
3. Raus med å peke videre
4. Brukernes behov har høyeste prioritet
5. Brukeren vet ikke alltid best
6. Veiledning, ikke rådgiving
7. Enkelt, men presist språk
8. Optimalisert for søk
9. Oppdatert og til å stole på
10. Etatene eier innholdet, vi eier formen

Altinn informasjonsportal 
eller: «Altinn Starte og drive bedrift»



Altinn inneholder også informasjon om å 
starte og drive bedrift 







Drive bedrift
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• 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

61

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


• 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/


• Det er aksjeeierne som har møte og stemmerett ved 
generalforsamlingen. Generalforsamlingen er øverste 
organ i aksjeselskapet.

• Den ordinære generalforsamlingen skal alltid godkjenne 
årsregnskapet, og bestemme om det skal utbetales 
utbytte til aksjonærene.

• Aksjeloven har egne regler for innkalling til og 
gjennomføring av generalforsamling som må følges. Det er 
styret som kaller inn aksjonærene.

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

Hva er generalforsamling?

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


• Styret har ansvaret for driften. Det er styret som 
setter mål for virksomheten, organiserer arbeidet 
og utøver kontroll.

• Styret er mer enn en pålagt oppgave, og et godt 
fungerende styre kan være en ressurs for 
virksomheten.

• Med mindre vedtektene sier noe annet så er 
styret beslutningsdyktig når mer enn halvparten 
av styret deltar i møtet. 

• https://altinn.no/starte-og-drive/drive-
bedrift/praktisk-styrearbeid/

Hva er et styre?

https://altinn.no/starte-og-drive/drive-bedrift/praktisk-styrearbeid/


• 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/


• Som selvstendig næringsdrivende får du 80 % av 
sykepengegrunnlaget fra og med 17. sykedag. For å 
oppnå bedre sykepengedekning må du tegne frivillig 
sykepengeforsikring gjennom NAV.

• 80 % 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/


• 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/


E-guide utelivsbransjen
https://www.altinn.no/starte-og-drive/

https://www.altinn.no/starte-og-drive/
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

17.10.2019Tittel på presentasjon og navn på foredragsholder 73



Ny i næringslivet – se 
opp for juks
• Mange vil ta kontakt med deg for å selge sine 

tjenester

• Sjekk leverandøren 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/
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