Skatter og avgifter for Ungdomsbedrifter
For ungdomsbedrifter, elevbedrifter og studentbedrifter organisert gjennom Ungt
entreprenørskap (ungdomsbedrifter)
Verdiskaping, skatt og velferd – viktig for deg!
Norge er helt avhengig av bedrifter som skaper verdier. Bedriftene skaper arbeidsplasser og
arbeidstakerne får lønn. Denne kan brukes til å kjøpe varer og tjenester fra andre bedrifter. Når
bedriftene og arbeidstakerne betaler litt av overskuddet og lønna i skatt, får vi råd til skoler, veier,
sykehus og andre velferdstjenester. Skolen gir elever kompetanse, som bedriftene trenger for å
skape verdier. Kompetanse koster penger: I gjennomsnitt er det investert 2,2 millioner skattekroner i
barnehage, grunnskole og videregående skole for en 19-åring.
Bedriftene er avhengige av rettferdig konkurranse, gode velferdstjenester og et seriøst arbeidsliv.
Dette har vi forstått i Norge. Nesten alle følger spillereglene og er med i det store spleiselaget. De få
som unndrar skatt og avgift stjeler fra deg og meg og konkurrerer på urettferdige premisser.
Nedenfor er det tatt inn det viktigste en ungdomsbedrift må kunne for å følge spillereglene.
Læring – ikke næring
Et mål med ungdomsbedrift er å lære hvordan man starter og driver en bedrift. Formålet,
organiseringen og innretningen skiller ungdomsbedrifter fra kommersielle virksomheter. Derfor
gjelder ikke de samme skatte- og avgiftsreglene for ungdomsbedrifter som for andre bedrifter:
Skatteetaten ser normalt ikke på ungdomsbedrifter som skattepliktige eller
merverdiavgiftspliktige, så lenge de driver innenfor de rammene som er satt av
Ungt entreprenørskap.
I disse rammene inngår det at ungdomsbedrifter ikke skal ha omsetning/salg
som overstiger 140 000 kroner i bedriftens levetid.

I noen tilfeller blir ungdomsbedrifter kommersielle suksesser i løpet av skoleåret på en slik måte at
de drives utenfor de rammene som er satt av UE. Dette betyr også at man driver i konkurranse med
andre bedrifter. Da er det fair play at de vanlige skatte- og avgiftsreglene gjelder.
Å betale skatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift betyr at bedriften går bra. Det betyr at man skaper
verdier for bedriften, de ansatte og fellesskapet.
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Regnskap gir full kontroll
Å ha et godt regnskap gjør bedriften bedre. Det er et godt styringsverktøy og gjør det lettere å ta
riktige beslutninger. Regnskap er også helt nødvendig for å ha kontroll på hvilke skatte- og
avgiftsregler som gjelder. Konsekvensene av manglende kontroll kan bli store. Vi anbefaler derfor
alle ungdomsbedrifter å bruke tid på regnskap og papirarbeid også. Det lønner seg i lengden!
Hva må vi vite om merverdiavgift?
Skatteetaten ser normalt ikke på ungdomsbedrifter som registreringspliktige for merverdiavgift, så
lenge de driver innenfor rammene satt av Ungt entreprenørskap.
-Ungdomsbedrifter skal ikke kreve opp (legge til) merverdiavgift på salg
-Ungdomsbedrifter kan ikke trekke fra merverdiavgift på kjøp
-Ungdomsbedrifter skal ikke registreres i merverdiavgiftsregisteret
-Ungdomsbedrifter skal ikke sende merverdiavgiftsoppgaver
At bedriften ikke er registreringspliktig betyr at dere betaler moms på det dere kjøper (som vanlige
privatpersoner). Til gjengjeld kan dere ha lavere priser til kunden enn mange andre bedrifter. I tillegg
slipper dere en god del papirarbeid.
Hva må vi vite om skatt på overskuddet?
Skatteetaten ser normalt ikke på ungdomsbedrifter som skattepliktige for overskuddet, så lenge de
driver innenfor rammene satt av Ungt entreprenørskap.
-Ungdomsbedrifter skal ikke levere næringsoppgave eller selvangivelse (skattemelding)
Hva må vi vite om å betale ut lønn?
Ungdomsbedrifter kan betale ut skattefri lønn på 10 000 kroner per person per kalenderår, uten å
rapportere dette til Skatteetaten.
Overstiger lønnen 10 000 kroner per person per kalenderår, må hele beløpet rapporteres. Det skal
trekkes skatt, men det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift. Ungdomsbedrifter som driver innenfor
rammene satt av UE kan benytte forenklet A-melding (A05). Denne kan maksimalt brukes opp til 60
000 kroner per person eller når totale lønnsutgifter er under 600 000 kroner. Dersom man skulle
passere disse beløpene, må man bruke vanlig A-melding og betale arbeidsgiveravgift.
For å kunne rapportere elektronisk i Altinn må man ha en rolle. Fra 2017 registreres
ungdomsbedrifter elektronisk i Brønnøysund, via Perikum. Det er nå en av elevene som har rollen
kontaktperson. Eleven kan da logge seg inn i Altinn, og kan rapportere på vegne av
ungdomsbedriften på samme måte som f.eks. en regnskapsfører kan rapportere for en bedrift.
Det er også eleven som må hente ned elektronisk skattekort for de personene det skal rapporteres
lønn på. Skattekortet kan hentes ned via A-meldingen.
Den forenklede A-meldingen kan leveres på papir når det er nødvendig ut 2017.
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Mer informasjon finnes her: https://www.altinn.no/no/a-ordningen/levere-a-melding/
Hva skjer dersom vi driver utenfor rammene som er satt?
Dersom bedriften drives som en kommersiell virksomhet, vil Skatteetaten normalt behandle den på
samme måte som andre kommersielle virksomheter. De vanlige skatte- og avgiftsreglene vil gjelde.
Hvordan dette vil slå ut kommer an på hvordan man velger å organisere virksomheten.
Kommersiell virksomhet skal ikke drives som ungdomsbedrift. Ungdomsbedriften skal avvikles og
slettes. Driften kan om ønskelig tas videre i en annen form.
Det er sterkt å anbefale å søke hjelp for å finne ut hvilken måte man vil organisere den videre driften
på. Mange velger aksjeselskap og mener at det er enklest og best. I en del tilfeller har vi sett at
driften bare har fortsatt uten at det er tatt aktive grep på organisering. Her har bedriften blitt sett på
som et ansvarlig selskap/deltakerlignet selskap. Her er erfaringen at det oppleves som vanskelig.
Vi anbefaler å følge guiden "Starte og drive bedrift" på altinn.no ved oppstart av kommersiell
virksomhet.

Hvordan avslutter vi ungdomsbedriften?
Nedenfor tar vi opp noen problemstillinger som ofte kommer opp:




Andelskapital skal betales tilbake. Dette kan gjøres skattefritt.
All utbetaling til deltakerne i bedriften ses på som lønn, også fordeling av overskudd. 10 000kronersgrensen per år gjelder. Når lønn overstiger dette, skal alt rapporteres via A-meldingen.
Overskudd kan utdeles til allmennyttige/ideelle formål

Enkelte bedrifter velger å legge kompetansetiltak mot slutten av UB-året, når man ser at økonomien
gir rom for det. Dette kan f.eks være studieturer som bidrar til å oppfylle læringsmål knyttet til
bedriften. Dette er kostnader som bedriften kan dekke skattefritt. Reiser av mer feriemessig
karakter ses på som lønn.
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