Eksempel på brevmal:
Til ”Oppdragstaker” NN
Dato:
Vurdering av utbetaling til næringsdrivende lønn eller næring
__
Vi viser til faktura mottat fra __________( foretakets navn) til NTNU ang
_________________.
Etter skattebetalingsloven § 16-20, 1. ledd plikter den som betaler for et arbeid eller et oppdrag
å foreta en selvstendig vurdering om betalingen for oppdraget gjelder lønnsforhold eller
betaling til næringsdrivende. Dette skal gjøres selv om oppdragstakeren er registrert i
merverdiavgiftsmanntallet, har fått ett organisasjonsnummer eller har fått utskrevet
forskuddskatt. Oppdragsgiver må ta hensyn til skattetrekkplikten for hvert enkelt oppdrag og
vurdere selvstendig om inntekten skal regnes opptjent som i eller utenfor næring.
Ved NTNU har vi utarbeidet vedlagte skjema for å utføre denne vurderingen.
Når det gjelder faktura mottatt fra _____________ (foretakets navn), datert_________ har vi
etter en samlet vurdering vurdert dette som opptjent utenfor næring, og vil av NTNU dermed bli
behandlet som trekk –og avgiftspliktig lønn. Vi ber deg av den grunn sende oss kopi av
skattekort.
Med hilsen

Vedlegg.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til ”Oppdragtaker” NN
Dato:
Vurdering av utbetaling for sensoroppdrag til enkeltpersonforetak
Vi viser til ditt oppdrag som sensor ved NTNU.
Etter skattebetalingsloven § 16-20, 1. ledd plikter den som betaler for et arbeid eller et oppdrag
å foreta en selvstendig vurdering om betalingen for oppdraget gjelder lønnsforhold eller
betaling til næringsdrivende. Dette skal gjøres selv om oppdragstakeren er registrert i
merverdiavgiftsmanntallet, har fått ett organisasjonsnummer eller har fått utskrevet
forskuddskatt. Oppdragsgiver må ta hensyn til skattetrekkplikten for hvert enkelt oppdrag og
vurdere selvstendig om inntekten skal regnes opptjent som i eller utenfor næring.
Ved NTNU har vi utarbeidet vedlagte skjema for å utføre denne vurderingen som bygger på
retningslinjer gitt av Skatteetaten.
Når det gjelder utbetaling for sensoroppdrag har vi etter en samlet vurdering vurdert dette som
opptjent utenfor næring, og utbetalingen vil av NTNU dermed bli behandlet som trekk – og
avgiftspliktig lønn. Vi ber deg av den grunn sende oss kopi av skattekort sammen med utfylt
honorarskjema for sensur.
Med hilsen
Vedlegg.

