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INNLEDNING

INNLEDNING
Dersom du skal starte eller overta en virksomhet som privatpraktiserende tannlege må du ta stilling til
hvilken organisasjonsform du vil drive virksomheten din i. De vanligste formene er å drive som enkeltpersonforetak (EPF) eller som et aksjeselskap (AS).
Hva du velger vil ha stor betydning for hvordan du som eier av foretaket hefter for firmaets gjeld, hvor
fritt du står til å disponere firmaets overskudd, hvor mye formaliteter det er rundt etablering, drift
og avvikling. Ved valg av organisasjonsform må det foretas en helhetsvurdering hvor momenter som
antallet deltakere, behov for ansvarsbegrensning, behov for ekstern finansiering, virksomhetens art og
ansvarsomfang, deltakernes/aksjonærenes privatøkonomiske forhold, påtenkt omfang av virksomheten og andre forhold trekkes inn.
Det bør med andre ord i hvert enkelt tilfelle foretas en vurdering av valg av selskapsform. Dette notatet tar sikte på å gi deg en oversikt over de viktigste faktorene du bør tenke på ved valg av foretaksform. Den endelige beslutningen bør du likevel ta i samarbeid med rådgiver, advokat, regnskapsfører
eller revisor etter at disse har satt seg inn i de konkrete forholdene i den aktuelle virksomheten.
Vi presiserer også at dette ikke er en lærebok i selskapsrett eller skatterett. Særlig selskapsformene
ansvarlig selskap og aksjeselskaper er gjenstand for omfattende lovreguleringer både når det gjelder
etablering, drift og avslutning som krever fordypelse for å erverve detaljkunnskaper. Emnene er presentert på en slik måte at man her får en oversikt og har et godt utgangspunkt for å diskutere med
egne samarbeidspartnere, som regnskapsfører, revisor eller advokat.
Dersom du bestemmer seg for å drive privat tannlegepraksis i selskapsform bør dusette deg grundig
inn i de rettsregler som gjelder for den valgte selskapstype.
Folketrygdens grunnbeløp
I heftet refereres til til G = folketrygdens grunnbeløp.
I 2017 tilsvarer 1G ca kr 93 634. 6G tilsvarer ca 561 000.

ETABLERING OG ORGANISERING AV TANNLEGEVIRKSOMHET

|3|

EPF
KAPITTEL

ENKELTPERSONSFORETAK (EPF)
Et enkeltpersonforetak innebærer at èn fysisk person står ansvarlig for virksomheten. Dette er den foretaksformen som er enklest å etablere. Det kreves i utgangspunktet ikke annet enn at du går i gang! Er
omsetningen liten så er det ikke engang pålagt at du registrer foretaket noe sted - men i praksis vil du
likevel gjøre dette for å få et organisasjonsnummer. Du vil blant annet trenge et organisasjonsnummer ved
lånesøknad og ved registrering i arbeidsgiverregisteret eller hos NPE.
Dette er den vanligste måten å starte virksomheter på. Ved behov kan man senere omdanne dette til for
eksempel et aksjeselskap. Det er enkelt å omdanne et enkeltpersonforetak til et aksjeselskap, mens det
motsatte er komplisert å gjennomføre. Det kreves da en formell likvidasjon av aksjeselskapet og realisasjon
av selskapets eiendeler etter aksjelovens regler.
Du kan ikke være ansatt i ditt eget enkelpersonforetak men du kan ha andre ansatte, for eksempel sekretær
eller annen tannlege. Det er imidlertid ikke adgang til å ansette ektefelle. Ektefellen kan utføre arbeid for
enkeltpersonforetaket men man må da fordele overskuddet mellom ektefellene som næringsinntekt.
Det at du ikke kan være ansatt betyr at du ikke får rettigheter eller plikter som arbeidstaker. Dette har særlig
betydning i forhold til rettigheter ved sykdom og ferie. At du ikke mottar lønn men har næringsinntekt
betyr også at du ikke betaler arbeidsgiveravgift av overskuddet. All næringsinntekten inngår i grunnlaget
for beregning av personinntekt, som blant annet gir grunnlag for beregning av pensjonspoeng. Dersom du
er ansatt i et AS så vil lønn gi pensjonspoeng, mens utdeling av utbytte ikke gir pensjonspoeng.
Det er ingen egen lov som regulerer enkeltpersonforetak. Det stilles heller ikke krav til at virksomheten har
egne organer som styre eller daglig leder. Det er eier som representerer virksomheten utad og som kan
inngå forpliktende avtaler på vegne av virksomheten.
I et enkeltpersonforetak skilles det i skattemessig sammenheng ikke mellom virksomhetens inntekter og
innehavers øvrige inntekter og økonomi. Det overskuddet som virksomheten gir beskattes sammen med
innehavers øvrige inntekter det år overskuddet er opptjent. Selv om virksomheten ikke er et eget skattesubjekt, men beskattes sammen med eiers øvrige inntekter så anbefales det likevel at man skiller mellom
virksomhetens økonomi og privatøkonomien. Opprett egen konto og eget kredittkort for virksomheten. Ved
å overføre et fast beløp per måned til egen privatkonto - som om man mottar lønn - så vil det være lett å
holde oversikt i regnskapet.
Pass også på at du ikke bruker opp forskuddstrekk i lønn til ansatte, feriepenger som skal settes av for senere
utbetaling, arbeidsgiveravgift, din egen forskuddsskatt eller andre penger som egentlig tilhører kreditorer.
I et enkeltpersonforetak har du svært enkel tilgang til virksomhetens midler. I et aksjeselskap kan du motta
lønn mens uttak av midler og overskudd må deles ut som utbytte etter aksjelovens regler.

Ansvarsforhold
Innehaver har fullt personlig ansvar for virksomheten. Det er ikke noe skille mellom private økonomiske
forhold og virksomheten. Man hefter med hele sin private formue også for gjeld som er stiftet i forbindelse
med næringsvirksomheten.
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EPF
Dine personlige rettigheter
Som innehaver av et enkeltpersonforetak er du selvstendig næringsdrivende. Du vil ha rett på sykepenger fra trygden via NAV - men ikke de første 16 dagene i det som kalles arbeidsgiverperioden, med
mindre du tegner en ekstra forsikring. Sykepengene er begrenset til 75 % av inntil 6 G. (folketrygdens
grunnbeløp - se innledning s. 4)
Foreldrepenger
For å få foreldrepenger må du ha vært i inntektsgivende arbeid i minst seks av de ti siste månedene før
fødsel og hatt en inntekt på minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp (1 G) på årsbasis. Dersom
du ikke oppfyller disse kravene, har du likevel rett på «Engangsstønad ved fødsel eller adopsjon». Forutsetningen for å få utbetalt engangsstønaden er at du må være medlem av Folketrygden ved fødsel
eller adopsjon. Stønaden er fra 1.1.2017 på 61 120 kroner, og er skattefri.
Omsorgspenger
Dette er en stønad som ytes til arbeidstakere ved barn eller barnepassers sykdom. Slik stønad vil du
ikke ha rett på som innehaver av et enkeltpersonforetak.
Dagpenger ved arbeidsledighet
Du vil som næringsdrivende i et enkelpersonforetak heller ikke ha rett på dagpenger fra NAV ved arbeidsledighet.
Vi minner også om Sykehjelpsordningen for tannleger som yter stønad til tannleger ved sykdom og
ved fødsel/adopsjon. Dersom du har driftsutgifter kan du tegne forsikring i Tannlegenes gjensidige
sykeavbruddskasse TGS. Dette er et forsikringsselskap hvor tannleger som er medlemmer av NTF kan
tegne forsikring mot driftsutgifter ved langvarig sykdom (www.sykeavbruddskassen.no)

Aktuelle avtaler og dokumenter
Det kreves ingen egne avtaler eller formelle registreringer for oppstart av et enkeltpersonforetak. I praksis
vil man likevel registrere dette i enhetsregisteret for å få et organisasjonsnummer. Man bør også gi beskjed
til skattemyndighetene for få beregnet skattetrekket på nytt i forhold til forventet inntekt. Dersom man
skal ha ansatte må man registreres i arbeidsgiverregisteret og enhetsregisteret.

Organisering av selskapet
Det er ingen krav til organiseringen av virksomheten, ikke krav til eget styre, daglig leder, årsmøte eller
lignende. Det er du som eier som er virksomheten.

Fordeler
• Enkelt å starte og slette.
• Ikke krav til egenkapital ved oppstart.
• Lett tilgang til virksomhetens overskudd.
• Underskudd i oppstartsfase kan trekkes fra på selvangivelse og redusere skatt på
annen inntekt ved første leverte selvangivelse.
Ulemper
• Betydelig økonomisk risiko, du hefter som eier med hele din personlige formue for
virksomhetens gjeld og forpliktelser.
• Reduserte trygderettigheter sammenliknet med å være ansatt eier i et aksjeselskap.

ETABLERING OG ORGANISERING AV TANNLEGEVIRKSOMHET
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ANS OG DA

ANSVARLIG SELSKAP (ANS og DA)
Et ANS er et selskap med flere eiere, og hvor eierne i fellesskap har et personlig og solidarisk ansvar for
virksomhetens gjeld. Virksomheten utøves for deltakernes felles regning og risiko. Solidarisk ansvarlig betyr at kreditor kan gå på hvem han vil av eierne for å søke gjelden dekket dersom det ikke finnes penger i
selskapet. Man hefter som eier i et ANS for hele virksomhetens gjeld med hele sin private formue. Dersom
man selger seg ut av virksomheten er man også avhengig av at kreditor gir aksept for at man skal slippe
dette solidaransvaret videre. Et DA er et ansvarlig selskap med delt ansvar der eierne samlet hefter for hele
gjelden.

Fordeler og ulemper
Disse selskapsformene er ikke lenger vanlige å bruke og vi anbefaler at det velges AS
dersom man skal eie et selskap sammen med andre.
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Aksjeselskaper skiller seg fra EPF ved at eier/eierne ikke har personlig ansvar for selskapets forpliktelser.
Eier/eierne kan i utgangspunktet bare tape det de har kjøpt aksjer for.
Aksjeselskaper er regulert i Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) av 1997. Loven inneholder en rekke detaljerte regler for etablering, drift og opphør av et aksjeselskap. Det er blant annet krav om at et aksje- selskap skal ha både et styre og en daglig leder, dette kan som nevnt være samme person og eier. Det er videre
regler om selskapskapitalen, utdeling av utbytte, generalforsamlingen, hvem som representerer selskapet
utad, forholdet mellom aksjonærene m.m.
Det er igangsatt en rekke forenklinger rundt etablering, organisering og drift av aksjeselskaper. Det er også
gjort valgfritt for «små» selskaper med driftsinntekter på mindre enn 5 millioner kroner å bruke revisor.
For å stifte et aksjeselskap kreves det en aksjekapital som må være minst 30 000 kroner. Innskutt aksjekapital kan benyttes til å dekke utgifter til stiftelsen av aksjeselskapet.
Aksjekapitalen kan bestå av rene kontanter eller eiendeler (tingsinnskudd). Skal man benytte et tings- innskudd må det bekreftes av revisor og det vil måtte skje en verdsettelse av gjenstanden. Beløpet skal være
intakt etter at stiftelsesomkostningene er betalt av selskapet. Aksjekapitalen fordeles på en eller flere aksjer
som lyder på like store beløp.
Aksjeselskapet betraktes som en selvstendig juridisk enhet, men det er ikke noe i veien for at aksjeselskapet
har kun èn eier, og at denne er selskapets eneste ansatte. Denne ene personen kan også være sitt eget styre
og daglig leder.
Som ansatt i ditt eget aksjeselskap vil du ha flere rettigheter enn du har i et EPF. Du vil for det første ha
bedre rettigheter til sykepenger fra folketrygden. Du vil samtidig omfattes av reglene i arbeidsmiljøloven,
ferieloven, yrkesskadeforsikringen og retten til dagpenger ved arbeidsledighet. Aksjeselskapet vil på sin side
måtte dekke en arbeidsgiverperiode ved for eksempel sykdom. Aksjeselskapet betaler også en arbeids- giveravgift på lønn og vil måtte tegne en pliktig yrkesskadeforsikring, og også i de fleste tilfeller opprette en
tjenestepensjonsordning dersom det er flere ansatte.
Du vil kan velge å inngå avtale med aksjeselskapet om å selge tjenester til ditt aksjeselskap som næringsdrivende fremfor å være ansatt.
Aksjeselskapet er i motsetning til EPF, ANS og DA også et selvstendig skattesubjekt. Overskuddet i selskapet
beskattes i selskapet med selskapsskatt. Utbetalinger fra aksjeselskapet må i hovedsak skje i form av lønn
til tannlegen som ansatt og utbetaling av utbytte til tannlegen som eier. Både lønn og utbytte beskattes
hos mottaker.
For å beskytte aksjekapitalen (til vern for mulige kreditorer) er det strenge regler for hvor mye ut- bytte
som kan deles ut. Aksjeselskapets stilling som eget rettssubjekt og eget skattesubjekt, sammen med aksjonærenes begrensede ansvar, gjør at det også er strenge regler for overføring av midler fra aksje- selskapet
til aksjonærene på andre måter enn ved utdeling av utbytte. Her må man forholde seg strengt til at aksjeselskapet og ens egen økonomi holdes strengt adskilt, og følge de formelle reglene for utdeling av utbytte
og verdsettelse av formuesgoder.

ETABLERING OG ORGANISERING AV TANNLEGEVIRKSOMHET
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AKSJESELSKAP

AKSJESELSKAP

Når man eier et aksjeselskap er det kun aksjene i selskapet man eier. Det er aksjeselskapet selv som eier
eiendelene i selskapet. Dersom man ikke holder et strengt skille mellom seg selv og aksjeselskapet kan det få
store skattemessige konsekvenser. Tar aksjonæren ut midler fra selskapet, er dette skattepliktig som utbytte
(eventuelt som lønn hvis aksjonæren arbeider i selskapet).
Rettspraksis viser at det sjelden vil være fornuftig å la aksjeselskapet investere i boliger, hytter, båter mv.
beregnet til hovedaksjonærens private bruk. For det første vil dette oftest måtte beskattes som uttak i
selskapet og som utbytte hos aksjonæren. For det andre vil gevinst ved realisasjon av bolig, fritidsbolig,
lystbåt mv. som oftest være skattefri for en privatperson, mens for selskapet vil gevinst ved realisasjon
være skattepliktig. Se blant annet dom fra Gulating lagmannsrett (LG-2009-86185) m dette. En fritidsbåt
som ble anskaffet av et aksjeselskap som drev et hotell beliggende på Strynefjellet ble ansett som en ikke
selskapsrelevant anskaffelse, jf. skatteloven § 5-2 nr 1 jf. § 13-1. Det ble foretatt skjønnsfastsettelse da
det ble lagt til grunn at båten hovedsakelig ble anskaffet til eiers private bruk, og således hotellbedriften
uvedkommende.
Alle avtaler mellom deg selv og aksjeselskapet skal inngås skriftlig, selv om du eier selskapet. Et aksjeselskap
kan for eksempel leie lokaler i bygning som aksjonæren eier, men leien må da settes til markedsleie. Dersom
det skal gjennomføres transaksjoner mellom selskapet og aksjonær eller dennes nærstående som er av
betydelige verdi anbefales det at man tar kontakt med revisor eller annen rådgiver.
I forhold til selskapskapitalen er det regler om såkalt bundet egenkapital og den frie egenkapital. Den
bundne egenkapitalen setter grenser for utdelinger fra selskapet. Den bundne egenkapitalen setter også
grenser for gaver, lån/sikkerhet og kapitalnedsettelser. Egenkapitalen = nettoformuen = Eiendeler (bruttoformue) – Gjeld (fremmedkapital). Ved stiftelsen må egenkapitalen minst utgjøre aksjekapitalen. Etter
stiftelsen er det regler i aksjeloven vedrørende krav til forsvarlig egenkapital og det foreligger en handleplikt dersom egenkapitalen er lav. Handleplikten skal sørge for at styret og generalforsamlingen skal kunne
sette i verk tiltak - mens det fortsatt er mulig å redde selskapet eller redusere tapet. Handleplikten kan for
eksempel innebære å sørge for at selskapet tilføres egenkapital eller til og med å avvikle videre drift og
oppløse selskapet.

Ansvarsforhold
Det at eierne/aksjonærene har et begrenset ansvar for selskapets gjeld er det som først og fremst kjennetegner et aksjeselskap. Aksjonærene risikerer ikke å tape mer enn det de har betalt for aksjene eller skutt
inn som kapital. Kreditor som ikke får sitt tilgodehavende av selskapet kan heller ikke gå på aksjonærene
for å få dekket sitt krav.
I praksis vil nok mange oppleve at man må stille personlig garanti for lån som selskapet opptar ved oppstart.
Da påtar de seg på denne måten likevel et personlig ansvar for selskapets gjeld. Du kan også som styremedlem eller som eier bli stilt ansvarlig dersom du med forsett har brutt loven og påført kreditorene tap.

Dine personlige rettigheter
I et aksjeselskap kan du ansettes, selv om du er eneeier og eneste ansatte. Som ansatt arbeidstaker har du
mer vidtgående rettigheter ved sykdom og fødsel enn som næringsdrivende.
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Foreldrepenger
For å få foreldrepenger må du ha vært i inntektsgivende arbeid i minst seks av de ti siste månedene før fødsel og hatt en inntekt på minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp (1 G) på årsbasis. Dersom du ikke oppfyller disse kravene, har du likevel rett på «Engangsstønad ved fødsel eller adopsjon». Forutsetningen for å få utbetalt engangsstønaden er du må være medlem av
Folketrygden ved fødsel eller adopsjon. Stønaden er fra 1.1.2017 på 61 120 kroner, og er skattefri.
Omsorgspenger
Dette er en stønad som ytes til arbeidstakere ved barn eller barnepassers sykdom. Også her er det en periode som aksjeselskapet vil måtte dekke og stønad ytes med opptil 6 G.
Dagpenger ved arbeidsledighet
Du vil som ansatt også ha rett på dagpenger fra NAV ved arbeidsledighet som følge av eventuell konkurs.
Vi minner også om Sykehjelpsordningen for tannleger som yter stønad til tannleger ved sykdom og
ved fødsel/adopsjon. Dersom du har driftsutgifter kan du tegne forsikring i Tannlegenes gjensidige
sykeavbruddskasse TGS. Dette er et forsikringsselskap hvor tannleger som er medlemmer av NTF kan
tegne forsikring mot driftsutgifter ved langvarig sykdom (www.sykeavbruddskassen.no)

Aktuelle avtaler og dokumenter
Stiftelsesdokument
Ved stiftelsen av et AS må eierne opprette et stiftelsesdokument som skal dateres og underskrives av
samtlige aksjonærer. Stiftelsesdokumentet skal i henhold til aksjeloven minst inneholde:
• Navn, adresse m.m på alle aksjonærene.
• Antall aksjer og verdi på disse som skal tegnes av hver aksjonær.
• Tidspunkt for innbetaling av aksjekapitalen.
• Hvem som skal være medlem av styret.
• Hvem som skal være revisor (Frivillig med revisor i små selskaper)
• Oversikt over aksjeinnskudd som gjøres med andre eiendeler enn penger (tingsinnskudd).
• Åpningsbalanse – en oversikt over selskapets eiendeler og gjeld.
• Selskapets vedtekter - disse er å anse som en del av stiftelsesdokumentet.
Vedtektene er offentlig tilgjengelige. og må i henhold til aksjeloven minst inneholde:
• Selskapets offisielle navn.
• Angi hvilken kommune som selskapet skal ha sitt hovedkontor.
• Selskapets formål.
• Aksjekapitalens størrelse.
• Aksjenes pålydende.
• Antall styremedlemmer.
• Hvilke saker som skal behandles i ordinær generalforsamling.

ETABLERING OG ORGANISERING AV TANNLEGEVIRKSOMHET
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Sykepenger
Som ansatt vil du ha rett på 100% sykepenger fra første dag du er sykemeldt. Her vil aksjeselskapet måtte
dekke de første 16 dagene (arbeidsgiverperiode), men deretter tar trygden over og gir stønad i inntil 1 år
og opptil 6 G.

AKSJESELSKAP
KAPITTEL

Internavtale - aksjonæravtale
I tillegg er det fornuftig å regulere forholdet mellom aksjonærene i en Aksjonæravtale. Aksjonæravtalen er
ikke offentlig og aksjonærene kan fritt avtale alle forhold som ønskes regulert så langt det ikke strider mot
lovgivning herunder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrerepresentasjon
Stemmegivning i styresaker
Salg av aksjer
Arbeidsfordeling og lønn for dette – skal enkelte eiere ha spesifikke arbeidsoppgaver og ansvar i
selskapet?
Fullmakter – dersom en av eierne skal være daglig leder bør det være avtalt hva vedkommende kan
avgjøre på egen hånd. Hva de øvrige deltakerne kan gjøre uten spesifikk fullmakt bør også avtales.
Uttreden – rett til å tre ut – skal de øvrige deltakere ha forkjøpsrett?
Mislighold – kan det kreves uttreden?
Forholdet til pasientjournaler
Dødsfall og langvarig sykdom
Skal arvinger kunne sitte med eierandel?
Feriespørsmål
Fremleie
Tvisteløsning
Konkurranseklausuler

NTFs medlemmer kan nå finne et utkast til en slik aksjonæravtale beregnet på driftsselskap organisert som
aksjeselskap på NTFs nettsider under Jus og arbeidsliv / Kontrakter og avtaler

Organisering av selskapet
Det er de siste årene gjennomført en rekke vidtgående endringer i aksjeloven for å gjøre det enklere å
etablere og drive et AS:
•
•
•
•
•
•
•

Kravet til aksjekapital er 30 000
AS kan nå stiftes elektronisk, det er gjort frivillig å ha en revisor i «små» selskaper
Kravet til åpningsbalanse er fjernet når aksjeinnskuddet er penger. Dette betyr at man slipper å bruke
en revisor også ved stiftelsen av selskapet.
Færre krav til hva vedtektene må inneholde
Mange av endringene dreier seg om forenklinger i kravene til styrets arbeidsmetoder og avholdelse av
generalforsamling. Det er lagt opp til at mye kan gjøres enklere for eksempel ved at sakspapirer kan
sirkuleres elektronisk, styret kan behandle saker elektronisk og ikke i fysisk møte
Styret kan gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte hvis økonomien er god også andre tider på året
enn den ordinære generalforsamlingen m.m.
Selskapet bestemmer selv hvor mange styremedlemmer det skal ha

Daglig leder
Det er krav til at det skal være en daglig leder i alle AS.
Styre
Alle AS skal ha et styre. Det er imidlertid nok med 1 styremedlem som også kan være styreleder og daglig
leder. Du kan med andre ord være ene-eier og drive din egen virksomhet i form av et AS.
Generalforsamling
Generalforsamlingen er aksjeselskapets høyeste organ og består av alle aksjeeierne.
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Fordeler
• Begrenset risiko til innskutt kapital.
• Lettere å selge aksjer enn eiendeler når eier vil selge seg ut av selskapet.
• Kan være ansatt i egen virksomhet og blant annet få trygderettigheter.
Ulemper
• Kapitalkrav ved oppstart.
• Mer byråkrati enn i de andre selskapsformene.
• Begrensninger i hvor mye som kan tas ut i utbytte fra selskapet.

ETABLERING OG ORGANISERING AV TANNLEGEVIRKSOMHET
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NUF (Norsk avdeling av et utenlandsk foretak)
Generelt
Et NUF er en Norsk avdeling av et utenlandsk foretak. De fleste som velger denne selskapsformen starter et ”tomt” aksjeselskap (Ltd.) i England. Mange har en oppfatning av at slike NUF selskaper har lavere
beskatning enn andre selskapsformer men NUF selskaper blir beskattet likt som norske aksjeselskaper.
Fordelene med et NUF er at det ikke stilles slikt krav til aksjekapital som i et norsk AS. I et norsk AS kreves det
30 000 i aksjekapital, dette kan være i form av verdifulle gjenstander. Et NUF er også et selvstendig juridisk
rettsobjekt og dette betyr at man ikke har et personlig ansvar for gjeld.
Som i et aksjeselskap så kan man ansettes i sitt eget NUF. Dette gir bedre trygderettigheter enn man har
som selvstendig næringsdrivende.
En klar ulempe er at man må forholde seg til et annet lands regler, dette er det erfaringsmessig mange som
må ha hjelp til. NUF har også et negativt rykte da en del konkursryttere har benyttet denne selskapsformen.
Det er også en kjent problemstilling at NUF selskaper også har slitt med å få kreditt i noen institusjoner.
Det dårlige ryktet og manglende krav til revisjon ved omsetning under 5 mill gjør at man også i større grad
enn ellers må regne med bokettersyn. Skulle man velge denne selskapsformen anbefales det derfor at man
likefullt benytter seg av regnskapsfører som kjenner organisasjonsformen for å forhindre rot i regnskapet
og forhindre eventuelle lovbrudd.
NTF vil på bakgrunn av nevnte grunner anbefale at det velges et tradisjonelt AS som selskapsform fremfor
et NUF.

Fordeler
• Ansvar begrenset til innskutt egenkapital.
• Ikke krav til egenkapital ved oppstart.
• Kan være ansatt i eget selskap og får trygderettigheter.
Ulemper
• Negativt rykte.
• Må forholde seg til annet lands regler for selskapsdrift.
• Kan være vanskelig å få kreditt.
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SAMARBEID MELLOM TANNLEGER
Ansettelse
Et samarbeid mellom tannleger kan for det første organiseres ved at den ene tannlegen blir ansatt hos den
andre. Dette kan være en god løsning for begge parter, men er foreløpig ikke veldig utbredt blant tannleger.
Ved ansettelse vil den ene tannlegen være arbeidsgiver med de plikter dette innebærer. En tannlege som er
ansatt hos en praksisinnehaver har omfattende rettigheter etter arbeidsmiljøloven og etter ferieloven. En
arbeidstaker vil også ha bedre trygderettigheter ved sykdom og fødsel og krav på yrkesskadeforsikring og
ofte ha krav på tjenestepensjon.
En ansatt har også krav på skriftlig arbeidsavtale som ikke kan sies opp uten at det kan gis en saklig begrunnelse for oppsigelsen (oppsigelsesvern). Arbeidsmiljøloven fastsetter bestemte oppsigelsesfrister som
må følges dersom praksisinnehaver ønsker å avslutte et ansettelsesforhold og annet ikke er avtalt mellom
partene.
I et ansettelsesforhold vil arbeidsgivers styringsrett gå mye lengre enn det som er naturlig mellom samarbeidende næringsdrivende. Med styringsretten menes arbeidsgivers rett til å organisere, lede, fordele og
kontrollere arbeidet, samt retten til å inngå arbeidsavtaler og bringe dem til opphør.
Ved ansettelse følger også en plikt for arbeidsgiver til å betale arbeidsgiveravgift til staten. Arbeidsgiveravgiften er forskjellig i de ulike deler av landet og varierer fra 0-14.1%.
Ved ansettelse vil arbeidsgiver måtte dekke de første 16 dagene når arbeidstaker blir syk og ved fravær som
følge av omsorg for syke barn.
Medlemmer av NTF vil på våre nettsider under Jus og arbeidsliv / Kontrakter og avtaler finne utkast til
arbeidsavtale for både tannleger og hjelpepersonellet for øvrig.

Samarbeid mellom næringsdrivende tannleger - ulike modeller
Kjernen i det å være næringsdrivende er at man driver en virksomhet som er egnet til å gi økonomisk overskudd og at man driver for egen regning og risiko.
Et samarbeid mellom næringsdrivende er et samarbeid mellom likeverdige parter. Den styringsrett som er
naturlig i et ansettelsesforhold kan ikke være like omfattende her. Rettspraksis viser at man i samarbeidskontrakter riktignok kan underlegge seg administrativ styring i noen grad, men dette kan ikke være for omfattende. Konsekvensen kan da bli at forholdet blir ansett som et ansettelsesforhold – uansett hva partene
har avtalt, med de skattemessige konsekvensene dette innebærer. Dette omtales ofte som at skatteetaten
foretar en gjennomskjæring.
Det oppsigelsesvern som en ansatt arbeidstaker har gjelder ikke i et samarbeid mellom næringsdrivende.
Dersom den ene parten finner at samarbeidet ikke er tilfredsstillende kan denne uten å angi noen bestemt
grunn si opp avtalen og avslutte samarbeidet i henhold til avtalte frister, med mindre det er soppstilt krav
til oppsigelsesgrunn i avtalen. Det er med andre ord ikke noe stillingsvern for næringsdrivende tannleger.

ETABLERING OG ORGANISERING AV TANNLEGEVIRKSOMHET
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En næringsdrivende tannlege har mindre trygderettigheter ved sykdom og fødsel. Tannleger som er næringsdrivende må derfor vurdere om man trenger ytterligere forsikringer. Man kan tegne tilleggsforsikring
i trygden og i private forsikringsselskaper. Vi minner også om Tannlegenes gjensidige skadeforsikringsselskap (www.sykeavbruddskassen.no) hvor tannleger kan forsikre seg mot driftsutgifter ved langvarig
sykdomsfravær. Vi minner her om Sykehjelpsordningen for tannleger, en ordning finansiert av trygden men
som administreres av NTF og som gir utbetalinger til tannleger ved sykdom og ved fravær som følge av
foreldrepermisjon. For mer informasjon om Sykehjelpsordningen henvises til NTFs nettsider.
Tradisjonell modell – assistenttannlege leier seg inn
Den tradisjonelle modellen innen tannlegebransjen innebærer at en praksiseier stiller sitt utstyr og lokaler
m.m til disposisjon for andre tannleger, som da betaler en leie til praksiseier. Leien skal dekke tilgang til
lokaler, hjelpepersonell, utstyr og pasientportefølje.
En slik samarbeidsmodell kan ha positive virkninger både i form av gjensidig faglig stimulering og trivsel
på arbeidsplassen og økonomiske fordeler for begge parter. Eieren oppnår en høyere utnyttelsesgrad av
driftsmidlene og viktige utgiftsposter som husleie og strøm kan fordeles. Verdien av praksis som salgsobjekt
vil kunne stige.
Leieren får adgang til en etablert praksis med pasienter, hjelpepersonell og innarbeidede rutiner og er garantert en inntekt uten å løpe risikoen ved en kostbar etablering. Disse gjensidige fordeler vil veie forskjellig
for partene og må tas hensyn til ved fastsettelse av leiens størrelse.
En viktig forutsetning for et samarbeid etter dette mønster er at skattemyndighetene aksepterer den avtalen partene har inngått. Hensikten med avtalen er at begge parter blir ansett som selvstendig næringsdrivende og at det bl.a. ikke skal betales arbeidsgiveravgift. Dette er bakgrunnen for at foreningen har utarbeidet en standardavtale. Avtalen forutsetter at tannlegevirksomheten for begge parters ved- kommende
drives for egen regning og risiko. Dette innebærer at det ikke må foreligge noen instruksjonsmyndighet for
noen av partene, at det ikke må foreligge noen fastsatt arbeidstid og at hver av partene må bære risikoen
for pasientbetalingen og den utførte tannbehandling.
Medlemmer av NTF vil på våre nettsider under Jus og arbeidsliv / Kontrakter og avtaler finne en standardkontrakt for denne modellen med utfyllende kommentarer.
Oppdragstakermodell – salg av tjenester
I en oppdragstakermodell så kjøper praksiseier tannhelsetjenester av en annen tannlege.
Situasjonen er med andre ord snudd fra den tradisjonelle samarbeidskontrakten - der assistenttannlegen
betaler leie for tilgang til praksisen. Denne nye modellen innebærer også et samarbeid mellom næringsdrivende tannleger.
I motsetning til en ansatt er oppdragstakere ikke underlagt praksisinnehavers styringsrett. Det betyr at
praksisinnehaver ikke kan bestemme hvordan oppdragstaker skal utøve sitt yrke, og kan heller ikke som utgangspunkt instruere ham/henne mht. arbeidstid eller ferieavvikling. Det er imidlertid mulig å underlegge
seg praksiseiers administrative styring i noen grad. Her er det viktig at man ikke går for langt da muligheten
for gjennomskjæring fra skattemyndighetene øker og man risikerer at samarbeidet blir ansett som et reelt
tilsettingsforhold. Med de skattemessige konsekvenser dette innebærer.
Oppdragstaker står som selvstendig næringsdrivende i utgangspunktet helt fritt til å bestemme når han/
hun skal arbeide og når han/hun skal ha fri. Det er imidlertid viktig å huske at man har en lojalitetsplikt
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Utleie av lokaler og hjelpepersonell er unntatt fra momsplikt.
Utleie av utstyr og pasientportefølje er i utgangspunktet momspliktig. Tannleger har imidlertid fritak momsplikt på disse tjenestene - dersom utleieinntektene av disse er mindre enn tannlegens egen omsetning
av helsetjenester. Med utleie til flere assistenttannleger og økt omsetning kan det oppstå en situasjon
der praksiseier vil måtte kreve moms på deler av leien. Momsplikten inntrer når praksiseier mottar mer i
avgiftspliktig omsetning enn han selv omsetter i tannhelsetjenester. Momsplikten inntrer da for den del
av leien som knytter seg til utstyr og pasientportefølje. Den delen av leien som knytter seg til lokaler og
hjelpepersonell er som nevnt uansett unntatt fra momsplikten.
Omsetning av helsetjenester er unntatt fra merverdiavgiftsplikten og oppdragskontrakten tar utgangspunkt i dette. Utgangspunktet er her som sagt at praksiseier skal betale honorar til tannlegen som selger/
leier ut sine tjenester til praksisen. Man unngår da problemstillingen at leieinntekter fra momspliktig utleie
blir større en tannlegens egen omsetning.
Medlemmer av NTF vil på våre nettsider under Jus og arbeidsliv / Kontrakter og avtaler finne en standardkontrakt for denne modellen med utfyllende kommentarer.
Kontorfellesskap
Med et kontorfellesskap menes at tannlegene driver samlokalisert, men med hver sine separate virksomheter som eiere av sin egen praksis.
Her kan det være vanskelig å opprettholde et skarpt skille mellom de ulike virksomhetene. Dersom man
velger å ha felles venterom, resepsjon, felles brevark, felles profilering utad, felles innkjøp av forbruksmateriell og noe felles utstyr m.m er det en glidende overgang til at man i realiteten er over i et ansvarlig
selskap – at man driver for felles regning og risiko. Dersom man i slike situasjoner også lar inntekter gå inn
i en felles kasse for så å fordele et overskudd så vil man i realiteten fort være over i en selskapskonstruksjon.
Dersom man ønsker å drive i et slikt kontorfellesskap - uten å drive ”for felles regning og risiko” i et eget
selskap, så er det fornuftig i slike tilfeller kun å foreta en utgiftsdekning av fellesutgiftene, og la inntektene
gå inn i hver enkelt tannleges egen virksomhet. Mellomværende må gjøres opp med at tannlegene fakturerer hverandre på ordinært vis for utgiftene de skal dele.
Selskap
Tannleger som ønsker å drive virksomheter i et fellesskap, drive for felles regning og risiko, kan også velge
å starte et selskap sammen.
Dersom man velger AS så kan tannlegene også være ansatte i sitt eget selskap. For de ulike selskapsformene
vises til gjennomgangen av disse.
Driftsselskap
Her er utgangspunktet at flere tannleger ønsker å drive sammen og det opprettes et driftsselskap. Driftsselskapet vil typisk være et aksjeselskap, men kan også være et ANS eller DA, eid av tannlegene i fellesskap.
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overfor hverandre, og derfor må vise hensyn og gi beskjed i god tid dersom man har tenkt å være borte
fra praksisen slik at andre kan innrette seg etter dette. Det fremgår også fra rettspraksis at oppdragstaker i
noen grad kan undergi seg instruksjonsmyndighet hva angår administrative og kontormessige forhold. Den
tradisjonelle modellen innen tannlegebransjen innebærer at en praksiseier stiller sitt utstyr og lokaler m.m
til disposisjon for andre tannleger, som da betaler en leie til praksiseier. Leien skal dekke tilgang til lokaler,
hjelpepersonell, utstyr og pasientportefølje.

SAMARBEID

Driftsselskapet vil normalt stå som eier av inventar og utstyr, forestå leie av lokaler og innkjøp av forbruksmateriell samt være arbeidsgiver for det øvrige personell som er ansatt ved tannlegekontoret. Den enkelte
tannlege vil da betale leie til driftsselskapet for å benytte dets tjenester og også ha sin egen tannlege- virksomhet i sitt eget selskap.
Den enkelte tannlege som deltar i kontorfellesskapet, vil normalt betale sin andel av driftsselskapets kostnader basert på en fastsatt fordelingsnøkkel eller målt etter faktisk bruk av tjenester og varer anskaffet av
driftsselskapet, eventuelt en kombinasjon av disse.
For å unngå momsproblematikk på utleien av utstyr og journalportefølje fra driftsselskapet må tannlegene
være eiere i driftsselskapet og selv yte helsetjenester her. Det er i forhold til dette ikke stilt krav til hvor stor
eierdel den enkelte tannlege må ha.
For de tilfeller der tannleger vil eie et driftsselskap sammen anbefaler NTF at man velger å organisere dette
som et aksjeselskap. NTFs medlemmer vil finne et utkast til en aksjonæravtale for slike driftsselskaper og
omtale av dette på NTFs nettsider.

| 16 |

ETABLERING OG ORGANISERING AV TANNLEGEVIRKSOMHET

SKATT

SKATT
Det norske skattesystemet
Det norske skattesystemet er bygget opp med både direkte skatter på inntekter og mer indirekte skatter for eksempel som arbeidsgiveravgift på lønn, merverdiavgift og særavgifter på forbruk og salg av varer og
tjenester og ved import. (Alle satser i dette kapittelet er fra 2017)
Direkte skatter betales direkte av personlige skattytere eller aksjeselskap. Personlige skattytere er mottakere
av lønn, pensjon mv. samt personlig næringsdrivende, dvs. eiere av næringsvirksomhet som er organisert
som enkeltpersonforetak eller deltakerliknet selskap. Inntektsskatt ilegges arbeidsinntekt, pensjon, naturalytelser, kapitalinntekt og overskudd i bedrifter.
Indirekte skatter betales i tilknytning til produksjon, omsetning, import eller eksport, og omfatter
merverdiavgift, særavgifter og toll. Særavgifter omfatter blant annet motorvognavgifter, miljøavgifter
og avgifter på alkohol og tobakk mv. Toll oppkreves i hovedsak ved innførsel av viktige landbruksprodukter samt klær og andre tekstilvarer men også på tanntekniske produkter. Det er da verdien av
materialene i det tanntekniske produktet som skal avgiftsbelegges. Det skal ikke betales avgift på de
tanntekniske arbeider som er gjort. Tannleger bør ved import av tanntekniske produkter be om at fakturaen
spesifiseres slik at dette fremgår av fakturaen.
Inntektsbeskatningen er bygget opp med et to-sporet system med skatt på alminnelig inntekt og skatt på
personinntekt.
1) Alminnelig inntekt er en nettoinntekt og skal beregnes av alle skattepliktige, både personer og
selskaper. Alle typer skattepliktige inntekter, med fradrag for alle fradragsberettigede kostnader, omfattes.
Alminnelig inntekt skal skattlegges med en flat sats på 24 %, og er grunnlaget for beregning av kommune- og fylkesskatten samt fellesskatt til staten. For selskaper er denne skatten også ofte omtalt som
selskapsskatt. Overskuddet i et selskap vil beskattes med slik skatt - men også i tillegg beskattes på
eiers hånd ved fordeling av overskudd/utdeling fra ANS og utdeling av utbytte i AS.
2) Personinntekt omfatter inntekter av personlig utført arbeid og inntekter som erstatter slik inntekt, f.eks. pensjoner, sykepenger og dagpenger under arbeidsledighet. Enkeltpersonforetak (selvstendig
næringsdrivende - EPF) skattlegges etter en skjermingsmetode. Den uskjermede delen av inntekten beskattes som personinntekt og tas med på selvangivelsen til den personlig næringsdrivende. Næringsutgiftene er trukket fra før den uskjermede delen av overskuddet tas med på selvangivelsen. Personinntekt er grunnlag for beregning av toppskatt til staten og trygdeavgift.
Trinnskatt
En ny trinnskatt til staten som ble innført fra og med inntektsåret 2016 og erstatter toppskatt på høye
inntekter. Trinnskatten er en progressiv skatt på brutto lønn og annen personinntekt.
Trinnskatten for personlige skattytere beregnes i den enkeltes persons lønnsinntekt og tilsvarende inntekter
som erstatter lønnsinntekt, f.eks. sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og pensjon. Trinnskatten
består av fire trinn.
•
•
•
•

Trinn 1: innslagspunkt 164 100 – sats 0,93%
Trinn 2: innslagspunkt 230 950 – sats 2,41%
Trinn 3: innslagspunkt 580 650 – sats 11,52% (* bosatte i Finnmark og Nord-Troms 9,52 %)
Trinn 4: innslagspunkt 934 050 – sats 14,52 %
ETABLERING OG ORGANISERING AV TANNLEGEVIRKSOMHET
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Trygdeavgiften er 8,2% på lønnsinntekter og 11,4% på næringsinntekt.
Arbeidsgiveravgiften betales på grunnlag av arbeidsgivers samlede lønnskostnader. Arbeidsgivere i både
privat og offentlig sektor er pliktige til å betale arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgiften er fra 0,0% til
14,1%, avhengig av hvor i landet arbeidstakeren har sitt arbeidssted.
Skjermingsmetode
Både for EPF og AS er det en metode som reduserer skatten noe ved å skjerme noe av avkastningen fra
beskatning. Hensikten med skjermingsmetoden er å skjerme en risikofri avkastning av den investerte kapital fra beskatning ut over skatt på alminnelig inntekt. Det er uheldig dersom det er svært mye gunstigere
å plassere pengene til passiv avkastning i en bank enn å investere dem i virksomheter. Dette er noe av
formålet både med aksjonærmodellen for AS og foretaksmodellen for EPF. Utbytte/avkastning på investert
kapital som ligger innenfor avkastningen av en risikofri alternativ investering skjermes for skatt gjennom
et skjermingsfradrag. Skjermingsfradrag skal tilsvare den alternative avkastningen som kan oppnås ved å
investere i risikofrie obligasjoner.
Skjermingsfradrag = Skjermingsgrunnlag * skjermingsrente.
Skjermingsgrunnlaget vil forenklet sagt i et EPF være verdien av driftsmidlene med noen fratrekk. I et AS vil
skjermingsgrunnlaget forenklet sagt være verdien på aksjene med noen fratrekk. Dersom man for eksempel
har betalt 100 000 for aksjene og skjermingsrenten er satt til 3% for det aktuelle året så kan aksjonæren
motta 3000 kroner skattefritt dette året, utbytte ut over dette blir det skatt på.

Skatt på arbeidsinntekt
Skatt på arbeidsinntekt gjøres på to grunnlag: skatt på personinntekt (”bruttoinntekten”) og skatt på
alminnelig inntekt (etter fradragene).
Personinntekten for arbeidsinntekt omfatter for det første fordel vunnet ved arbeid. Fordel vunnet ved
arbeid er blant annet lønn, honorar, feriepenger og annen godtgjørelse vunnet ved arbeid. Ytelser som trer
i stedet for arbeidsinntekt vil også være skattepliktige som for eksempel sykepenger. Utgiftsgodtgjørelse
er skattepliktig så langt den gir overskudd etter dekning av kostnader. Naturalytelser - enhver økonomisk
fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler – er i utgangspunktet også
skattepliktig inntekt og inngår i personinntekten.
Personinntekten er for det første grunnlaget for beregning av trinnskatten som er ment å ramme de med
høyere inntekter.
Personinntekten er også grunnlag for beregning av trygdeavgiften. Trygdeavgiften på arbeidsinntekt 8,2%.
Skatt på alminnelig inntekt: For å komme frem til grunnlaget for alminnelig inntekt, tas det utgangspunkt
i brutto lønn. Alle kapitalinntekter må legges til (skattepliktig utbytte, renteinntekter osv) og alle fradragsberettigede utgifter trekkes fra. For hvilke utgifter som gir rett til fradrag vises til Lignings ABC og veiledninger på www.skatteetaten.no
Alle personlige skattytere har rett til et minstefradrag dersom de ikke krever faktiske kostnader når disse
er større. Minstefradraget utgjør kr 94 750 (2017). Skatteetaten beregner også et personfradrag før skatt
utlignes. I skatteklasse 1 (ugifte) utgjør dette personfradraget kroner 53 150 (2017).
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Marginal skattesats for skatt på arbeidsinntekt utgjør da:
Trinnskatt 14,52% + trygdeavgift 8,2% + 24 % skatt på alminnelig inntekt = 46,7%
(Marginalskatten er den skatten man betaler på den siste krona man tjener. Den avgjør altså hvor mye det
lønner seg å jobbe litt ekstra.)
I tillegg så må arbeidsgiver betale arbeidsgiveravgift på lønnen. Lønnen vil på sin side komme til fradrag i
regnskapet i virksomheten.
Dette er en svært forenklet fremstilling av skatt på arbeidsinntekt, for en nærmere beskrivelse henvises det
til Lignings ABC og veiledninger på www.skatteetaten.no

Skatt på næringsinntekter
Foretaksmodellen
Personlig næringsdrivende skattlegges fortløpende ved opptjening (aksjeutbytte beskattes ved utbetaling/
uttak). Beskatningen knyttes til overskuddet i bedriften, ikke til hva eier ”tar ut”. Foretaksmodellen går ut på
å skattlegge overskuddet utover et skjermingsfradrag.
• Skjermingsfradraget = skjermingsgrunnlaget *skjermingsrenten
Skjermingsgrunnlaget er de eiendeler som har virket i bedriften med noen fradrag.
• Overskuddet – næringsinntekten – beskattes med 24%
• Beregnet personinntekt beskattes med trygdeavgift på 11,4% og eventuelt trinnskatt på 0,44-14,52%.
Beregnet personinntekt finner man med utgangspunkt i næringsinntekten (Omsetning – kostnader).
Fra næringsinntekten gjøres det fradrag for skjermingsfradraget og et lønnsfradrag.
Marginal skattesats på næringsinntekt:
24 % på overskudd + 14,52 % trinnskatt og 11,4 % trygdeavgift = 49,9 %
(Marginalskatten er den skatten man betaler på den siste krona man tjener. Den avgjør altså hvor mye det
lønner seg å jobbe litt ekstra.)
En viktig følge av at næringsinntekten brukes som grunnlag for beregnet personinntekt er at den da også
er med på å gi grunnlag for pensjonsrettigheter m.m. Utbetalinger av utbytte fra AS og utdelinger fra ANS
vil ikke gi grunnlag for pensjonsrettigheter.
Dette er en svært forenklet fremstilling av foretaksmodellen, for en nærmere beskrivelse henvises det til
Lignings ABC og veiledninger på www.skatteetaten.no
Aksjonærmodellen
Aksjonærmodellen er betegnelsen på de regler som gjelder beskatningen når personlig aksjonær eier aksjer
i et aksjeselskap.
Aksjeselskapet er et eget skattesubjekt. Overskuddet skattlegges som alminnelig inntekt med en flat skattesats på 24 pst. Alminnelig inntekt er definert som samlede inntekter, fratrukket alle kostnader i næringsvirksomheten, herunder skattemessige avskrivninger. Selskapsskatten er 24% og skal betales av aksjeselskapet.
ETABLERING OG ORGANISERING AV TANNLEGEVIRKSOMHET
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Utbyttet skal reduseres med et skattefritt beløp (skjermingsfradrag) og multipliseres med en faktor på 1,24
i inntekståret 2017 før skatten beregnes (dette gir en skattesats på 29,76%). Beskatning av utbytte hos aksjonær medfører at marginalskattesatsen, hvis man ser selskap og aksjonær under ett, i aksjonærmodellen
er 46,6%.
Derfor blir det 46,6% skatt:
Skattepliktig utbytte oppjusteres med faktor 1,24 i inntektsåret 2017 før skatteberegningen: 76 000 x 1,24
= kr 94 240,-. Skatt på utbytte: 94 240 * 24 % avrundet til kroner 22 618,Maksimal skatt for selskap og aksjonær: 24 000 + 22 618 = 46.618,Dette tilsvarer at samlet skattesats på 46,6 prosent for selskap og eier utbytte sett under ett.
Som eier/aksjonær og tannlege kan du velge om du vil ansettes i selskapet. Lønnen kommer til fradrag i
selskapets regnskap og du skattes som en vanlig personlig skatteyter etter gjeldende regler for beskatning
av arbeidsinntekt. Du kan i tillegg motta utbytte fra aksjeselskapet som eier.
Som ved utdeling fra ANS så gir ikke utdeling av utbytte fra AS trygderettigheter til pensjon og sykepenger.
Som ansatt vil lønn fra AS være personinntekt. For opptjening av pensjon medregnes personinntekt opp til
6 G fullt ut, og for inntekter mellom 6 og 12 G kun en tredjedel.
I et aksjeselskap vil et oppspart overskudd som beholdes i selskapet ikke beskattes før aksjonæren mottar
dette som utdeling av utbytte, dette vil gi en utsatt beskatning og er i seg selv en fordel. Overskudd i et
aksjeselskap kan også plasseres til avkastning og gevinster på dette vil være fritatt for beskatning etter
Fritaksmetoden.
Fritaksmetoden
Aksjeselskaper har omfattende fritak fra skatteplikt på aksjeutbytte og gevinst ved realisasjon av aksjer
(fritaksmetoden). I slike tilfeller er det normalt heller ikke fradragsrett for tap.
Dette betyr at det kan være gunstig å la aksjeselskapet plassere pengene fremfor å ta disse ut for egen
plassering. Gevinst ved salg vil for privatpersonen være skattepliktig mens aksjeselskapet ikke vil måtte
skatte av gevinsten.
Skattebetalingen
EPF og ANS/DA betaler forskuddsskatt – skatten skal betales på forhånd ut ifra forventet inntekt med endelig avregning året etter inntektsåret. Ta kontakt med skattekontoret ved oppstart og få tilsendt skjema
for beregning av skattekort. Forhåndsskatten betales 4 ganger i året.
Aksjeselskaper betaler etterskuddskatt – skatten betales året etter inntektsåret. Etterskuddskatten betales i
2 omganger med endelig beregning ved skatteoppgjøret.
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MERVERDIAVGIFT
Merverdiavgiftsordningen
Merverdiavgift er en statlig avgift på omsetning av varer og tjenester.
Avgiftsplikten utløses ved omsetning av avgiftspliktig vare eller tjeneste. Ved at registrerte nærings- drivende har rett til å føre inngående merverdiavgift til fradrag i avgiftsoppgjøret med staten, blir inn- betalingen av avgift begrenset til verditilveksten (merverdien) på hvert omsetningsledd. Fradragsretten gir
avgiftsmessig nøytralitet ved omsetning av varer og tjenester mellom registrerte næringsdrivende, og først
når varen eller tjenesten er omsatt til den som etter systemet anses som forbruker, og som ikke har fradragsrett, er beløpet opptjent med virkning for statskassen.
Avgiftsplikten gjelder alle som utøver næring med omsetning av avgiftspliktige varer og tjenester, uansett
om virksomheten drives av en enkelt person, to eller flere som driver sammen (ansvarlig selskap) eller aksjeselskap.
Helsetjenester herunder tannhelsetjenester er unntatt fra merverdiavgiftsplikten i henhold til
merverdiavgiftsloven § 3-2. Det samme gjelder omsetning av tanntekniske produkter.

Merverdiavgiftsplikt ved utleie
Merverdiavgiftsloven pålegger i utgangspunktet utleier av utstyr og pasientportefølje en merverdiavgiftsplikt for utleien. NTF har fått gjennomslag for et unntak fra dette. Unntaket fra momsplikten forutsetter
følgende:
•

•
•

Praksiseier må selv yte helsetjenester i virksomheten. Kortvarige avbrudd og permisjoner ved
sykdom og spesialistutdanning aksepteres uten at momsunntaket opphører. Dette kravet betyr også at
praksiseiere som selv ikke er tannleger men som driver næringsmessig utleie ikke omfattes av unntaket.
Disse vil da måtte beregne mva på deler av utleien til andre tannleger.
Den hovedsaklige delen av praksiseiers omsetning må komme fra egen omsetning av tannhelsetjenester sammenlignet med den avgiftspliktige delen av omsetningen (utleie av utstyr, tilgang til
pasientportefølje og goodwill samt materialer m.m)
Påslaget praksiseier tar på utleie må ikke være av en slik størrelse at dette fremstår som vanlig
utleievirksomhet.

De fleste mindre praksiser vil være omfattet av unntaket og det er såpass slingringsmonn at også praksiseiere som ønsker noe forkortet arbeidstid eller færre arbeidsdager pga alder eller sosiale grunner ikke vil bli
momspliktige før deres egen virksomhet er redusert vesentlig.
Unntaket fra momsplikt omfatter også tilfeller der selvstendig næringsdrivende tannleger i kontor- fellesskap beslutter å danne et felles driftsselskap som så yter tjenester til hver av tannlegene. Eksempelvis kan
tannlegene i et tannlegesenter etablere et driftsselskap som ansetter tannhelse- sekretærer og eventuelt
annet personell, står for felles innkjøp av materialer og utstyr og kanskje eier utstyret mv. Den enkelte
deltagende tannlege leier så slike ytelser fra driftsselskapet. Ytelsene fra driftsselskapet vil i så tilfelle være
unntatt avgiftsplikt. Forutsetningen er at de deltakerne det angår selv yter tannhelsetjenester i virksomheten.
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Dersom man som utleier ikke kommer inn under noen av de nevnte unntakene, så er man merverdiavgifts
-pliktig. Merverdiavgiftsplikt inntrer først dersom den avgiftspliktige omsetningen overskrider kr 50 000.
Straks man overskrider denne grensen (eller vet at man vil komme til å overskride den) må man registrere
seg i merverdiavgiftsmanntallet. Skattekontoret er de rette å kontakte med praktiske spørsmål.
Det tilrådes at de praksiseierne som blir momspliktige tar initiativ til å revidere samarbeidskontraktene hvis
man ikke allerede har gjort det. Det bør fremgå klart i kontrakten om leiebeløpet inkluderer merverdiavgift
eller om avgift kommer i tillegg. Hvis det ikke står noe vil en vanlig fortolkning være at leietannlegen ikke
skal betale mer enn avtalt beløp, mao. at leiebeløpet inkluderer merverdiavgift.
Fordelen ved å være merverdiavgiftspliktig er at man kan trekke inngående moms (den man selv har betalt
til forrige omsetningsledd) fra utgående moms (den man selv skal beregne og innbetale). Når man kjøper
inn utstyr eller materialer som skal brukes av både praksiseier og leietannlege får man imidlertid ikke trekke fra all moms, men får kun et forholdsmessig fradrag. Praksiseier kan altså kun trekke fra den delen av
inngående merverdiavgiften som knytter seg til utleien.

Merverdiavgiftsplikt ved salg av produkter
Dersom man har et salg av produkter som overstiger 50 000 i omsetning vil man være avgiftspliktig for
denne omsetningen.

Skal det betales MVA ved kjøp av tanntekniske arbeider fra utlandet?
Ja, men bare på verdien av materialet hvis dette er spesifisert på fakturaen.
Praksis i forhold til dette har nok variert fra landsdel til landsdel og fra NTF har
vi tidligere fått forskjellige svar fra Tollvesenet på dette spørsmålet. I lov om
merverdiavgift av 2009 er dette regulert i kapittel III om innførsel av varer.
Her er det i § 4-11 nr. 3 sagt at:
Ved innførsel av tanntekniske produkter kan beregningsgrunnlaget settes til
verdien av materialer, komponenter og lignende som er brukt til framstillingen
av produktene dersom disse omkostningene er særskilt fastsatt.
Det er derfor viktig at det fremgår av fakturaen hvor stor del av beløpet som
kan tilskrives verdien av materialer og komponenter. Den del av fakturaen som
da kan tilskrives arbeidet med å ferdigstille de tanntekniske arbeidene skal ikke
avgiftsbelegges.
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REGNSKAPS- OG BOKFØRINGSPLIKTER
Regnskapsplikten er forskjellig etter hvilken foretaksform som er valgt og størrelsen på omsetningen i
virksomheten. Regnskapslovgivningen benytter to begrep for å belyse at regnskapsplikten er differensiert.
Det skilles mellom bokføringsplikt og regnskapsplikt.
De selskap som er ”bare bokføringspliktige”, har ikke plikt til å utarbeide årsregnskap. Det innebærer at alle
næringsdrivende likevel har en plikt til systematisk å registrere og dokumentere alle transaksjoner som
gjennomføres, etter gitte regler i bokføringsloven med forskrift. Ansvaret for å etterleve bokføringsloven
ligger hos den næringsdrivende. Det gjelder også hvis den næringsdrivende benytter en ekstern tjenestetilbyder ved regnskapsførselen.
Regnskapspliktige selskap, derimot, har en plikt til å utarbeide årsregnskap som minst består av resultat,
balanse og noter samt årsberetning. Denne regnskapsinformasjonen skal være offentlig tilgjengelig. Regnskapspliktige har i tillegg alltid bokføringsplikt.
Det å være unntatt regnskapsplikt betyr at du slipper å levere regnskap til Brønnøysundregistrene, men det
er viktig å være klar over at du fortsatt har bokføringsplikt.

Bokføringsplikt
Selv om en del selskaper og næringsdrivende ikke plikter å lage årsregnskap og årsberetning, må de likevel
oppfylle kravene til bokføring og dokumentasjon. Dette materialet er nemlig også grunnlag for oppgaver
til myndighetene, for eksempel omsetningsoppgave og næringsoppgave.
Bokføring
Løpende bokføring og dokumentasjon med krav om å skrive inn informasjon i et regnskapssystem (bokføring) om alt kjøp, salg og andre handlinger som har betydning for selskapets inntekter, utgifter, eiendeler
og gjeld.
Dessuten krav om å samle og oppbevare bilag som bekrefter det som registreres (dokumentasjon). Regnskap og bilag skal oppbevares i 10 år og kunne fremvises ved bokettersyn.
En skiller mellom to typer dokumentasjon, primærdokumentasjon og sekundærdokumentasjon. Disse har
oppbevaringstid på hhv 10 og 3,5 år. Se bokføringsloven §13 for nærmere spesifikasjon av hvilke typer
dokumentasjon som havner i de to gruppene:
•
•
•
•
•
•
•
•

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning
Spesifikasjon av pliktig regnskapsrapportering
Dokumentasjon av bokførte og slettede opplysninger, regnskapssystem og balansen
Nummererte brev fra revisor (for dem som har revisor)
Avtaler som gjelder virksomheten
Korrespondanse som gir tilleggsinformasjon til en bokført opplysning
Utgående pakksedler eller tilsvarende på leveringstidspunktet
Prisoversikter som kreves utarbeidet ifølge lov
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Regnskapsplikt
De regnskapspliktige har krav om å utarbeide årlige oversikter med årsregnskap og årsberetning, basert på
bokføringen og dokumentasjonen i forrige punkt, etter bestemte prinsipper og vurderingsregler.
Alle aksjeselskaper, uansett størrelse, har plikt til å avlegge regnskap innen seks måneder etter at regnskapsåret er avsluttet.
De regnskapspliktige har også krav om å gjøre oversiktene i forrige punkt tilgjengelig for alle, ved å la
interesserte se dem og ved å sende dem til Regnskapsregisteret innen en bestemt frist.
Årsregnskapet skal sendes inn til Regnskapsregisteret én måned etter avleggelse.

Krav til å bruke regnskapsfører?
Nei, det er ikke pålagt at næringsdrivende bruker en regnskapsfører. Dersom du bruker en
regnskapsfører vil det uansett være den næringsdrivende som har ansvaret for at regnskapet blir riktig. Dersom regnskapsfører/revisor gjør feil og arbeidet lider av mangler vil
dette likevel ofte kunne medføre et erstatningsansvar overfor den næringsdrivende som
har kjøpt tjenester av dem.
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ETABLERING AV FORETAKET
Registrering
Når du har bestemt deg for hvilken foretaksform du vil benytte så må du som regel registrere foretaket.
Det er særlig to registre som er aktuelle: enhetsregisteret og foretaksregisteret.
Gebyrene varierer med hvilken organisasjonsform du velger. Et EPF kan du registrere gratis i enhetsregisteret.
Enhetsregisteret
Enhetsregisteret inneholder grunndata om enheter som har registreringsplikt i NAV Aa-registeret,
Merverdiavgiftsregisteret, Foretaksregisteret, Statistisk sentralbyrås bedriftsregister, Skattemanntallet
for etterskuddspliktige eller Stiftelsesregisteret. I tillegg er Konkursregisteret et tilknyttet register. Alle
konkursbo blir registrert og tildelt organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. Andre kan registrere seg frivillig
i Enhetsregisteret.
I utgangspunktet er det ikke registreringsplikt for EPF. Men i praksis vil du registrere deg i Enhetsregisteret fordi det også er her du får et organisasjonsnummer som du vil trenge raskt – blant annet ved lånesøknader. Du vil også måtte registre deg som en følge av plikten til å melde deg inn i ett av de andre store,
statlige registrene, for eksempel dersom du skal ha ansatte.
Registrering i enhetsregistret er gratis for EPF.
Foretaksregisteret
Foretaksregisteret har ansvaret for registrering av alle norske og utenlandske foretak i Norge. Registeret
skal sikre rettsvern og økonomisk oversikt, og er en viktig kilde for alle som trenger korrekte opplysninger
om aktørene i norsk næringsliv.
Alle ANS og AS plikter å registrere seg i Foretaksregisteret. Det samme gjelder enkeltpersonforetak som
driver handel med innkjøpte varer eller har mer enn fem ansatte i hovedstilling. Andre enkeltpersonforetak kan registrere seg på frivillig grunnlag.
Et av de viktigste formålene med Foretaksregisteret er å sikre klarhet i ansvarsforholdene. Det skal ikke være
tvil om hvem som har ulike ansvar i et foretak. Medlemmene i styret, daglig leder og revisor må selv signere
på at de har påtatt seg dette ansvaret. Dersom det skulle skje endringer i ansvars- forholdene i et foretak,
skal disse straks meldes til Foretaksregisteret for registrering. Ved forsømmelse får foretaket pålegg om å
ordne opp. Derfor vil Foretaksregisteret alltid kunne gi oppdaterte opplysninger om hvem som innehar
ulike roller i et foretak, endringer i aksjekapital, om et foretak er sendt skifteretten for tvangsoppløsning
eller er under konkursbehandling, og flere andre forhold.
De fleste opplysningene i Foretaksregisteret er offentlige, og dermed en viktig opplysningskilde for den som
trenger sikker informasjon om nøkkelopplysninger i et foretak.
Foretaksregisteret kan også gi andre opplysninger om foretaket, som kopier av stiftelsesdokumenter,
vedtekter med mer. Dessuten er det mulig å få opplysninger fra det historiske arkivet som inneholder
dokumenter fra de tidligere handelsregistrene.
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Valg av navn
NTF’s Etiske regler inneholder ikke lenger regler om valg av firmanavn. I et enkeltpersonforetak er man
forpliktet til å ha med innehaverens slektsnavn i foretaksnavnet, jf. foretaksnavneloven § 2-2 første ledd,
eksempelvis Tannlege Svendsen.
Starter du et selskap står du litt friere. Foretaksnavnet må ikke være identisk med foretaksnavn som
allerede er registrert i Foretaksregisteret. Identisk vil si helt likt, medregnet alle bokstaver, mellomrom,
tall og tegn. Man ser imidlertid bort fra foretaksbetegnelsen. Følgende er således identiske: Tannlegene AS
og Tannlegene ANS. Du kan undersøke i Foretaksregisteret om det navnet du har tenkt å bruke på foretaket
kan benyttes eller om det er opptatt. Vær nøye med å sjekke om det finnes liknende navn, da navnelikhet
kan medføre problemer.
Beskytte firmanavnet?
Dersom du ønsker å beskytte navnet ut over det du får i Foretaksregisteret, kan du vurdere en varemerkebeskyttelse hos Patentstyret (www.patentstyret.no). Et varemerke er et særpreget kjennetegn for
dine varer og/eller tjenester, og står for din identitet i markedet. Merk forskjellen på et foretaksnavn (firma),
et varemerke (kan være et symbol) og et domenenavn:
•
•
•

Foretaksnavn: Navnet på firmaet/virksomheten. Bør først og fremst registreres i Foretaksregisteret.
Varemerke: Kjennetegn for en næringsdrivendes varer eller tjenester og registreres hos Patentstyret.
Også foretaksnavnet kan registreres som varemerke.
Domenenavn: En adresse på internett som kan kobles opp mot varer og tjenester som tilbys på nettet.
Ved å registrere et varemerke hos Patentstyret sikrer du enerett til bruk, og du sikrer deg mot at andre
utnytter merkevarens verdi.

For at du skal kunne registrere et firmanavn som varemerke, må det være særpreget og ikke egnet til å bli
forvekslet med andre. Du kan sjekke hvilke navn som er registrert i Patentstyrets database.

Samordnet registermelding
Samordnet registermelding er en fellesblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret,
Merverdiavgiftsregisteret, NAVs Aa-register (Aa-registeret er et register over arbeidsgiver/arbeidstakerforhold i Norge), Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister, Stiftelsesregisteret og Skattemanntallet for etterskuddspliktige / upersonlige skattytere som for eksempel aksjeselskaper. Samordnet registermelding kan leveres elektronisk via Altinn. Elektronisk levering gir lavere sats og kortere saksbehandlingstid.

Merverdiavgiftsmanntallet
Merverdiavgift (mva, eller ”moms” i dagligtale) er en omsetningsavgift på det endelige forbruket av varer
og tjenester. Utgangspunktet er at det skal beregnes merverdiavgift ved all omsetning.
Dette innebærer at alle varer og alle tjenester som omsettes innenlands blir avgiftspliktige med mindre de
er særskilt fritatt eller unntatt fra beregning av merverdiavgift.
Som tannlege omsetter du helsetjenester og er for slik omsetning unntatt fra merverdiavgiftsplikten. Dersom du har omsetning av varer som til sammen har oversteget 50 000 kroner i en periode på tolv måneder.
Så skal du registrer deg og er merverdiavgiftspliktig for denne delen av omsetningen. Dersom du leier ut
tilgang til pasientportefølje og utstyr så kan dette bli merverdiavgiftspliktig omsetning.
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Datatilsynet
Før tannleger starter registrering av personopplysninger med elektroniske hjelpemidler eller oppretter
manuelt personregister som inneholder sensitive personopplysninger, skal det gis melding til Datatilsynet.
Dette følger av Personopplysningsloven § 31.
Melding sendes enkelt og elektronisk via Datatilsynets nettsider.
Selv om det ikke har skjedd endringer, skal det gis ny melding tre år etter at forrige melding ble gitt.
Norsk Pasientskadeerstatning – NPE
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er et uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, som behandler erstatningskrav fra pasienter som har blitt påført skade etter behandlingssvikt innen helsetjenesten. Fra 1. januar 2009 gjelder NPE også tannhelsepersonell i privat sektor. Den
nye ordningen innebærer at tannleger skal sende inn melding og betale tilskudd til NPE. Til gjengjeld er det
NPE som skal motta og håndtere eventuelle erstatningskrav fra pasienter. Det er ikke lenger noe krav til at
helsepersonell tegner egne private ansvarsforsikringer.
NPE erstattet den tidligere ordningen med ansvarsforsikring for privatpraktiserende helsepersonell og
tannleger. Forskjellen mellom tidligere regler og Norsk Pasientskadeerstatning er i korthet følgende: Istedenfor at pasienten må dokumentere uaktsomhet for å oppnå erstatning for det økonomiske tapet ved en
pasientskade, er det tilstrekkelig etter NPE-ordningen at det påvises en svikt ved ytelsen av helsehjelpen.
Man trenger ikke lenger utpeke noen eller påvise noen skyld. Det er tilstrekkelig at de krav som skadelidte
med rimelighet kan stille til tjenesten er tilsidesatt. Pasienten er imidlertid ikke sikret erstatning for ethvert forhold. Påregnelige følger eller komplikasjoner i forbindelse med helsehjelpen vil heller ikke etter ny
ordning føre til noen erstatning. Vi minner om viktigheten av å informere pasienten om slike påregnelige
følger og at dette føres inn i journalen.
Norsk Pasientskadeerstatning er et forvaltningsorgan og det innebærer blant annet at de tar ansvaret for
å behandle erstatningskrav, og av eget tiltak sørger for at saken blir opplyst og at begge parter får uttale
seg om behandlingen.
For nærmere informasjon om NPE, innmelding og priser m.m vises det til www.NPE.no og informasjon på
tannlegeforeningen nettsider.
Fylkestannlegen
Det skal i henhold til Helsepersonelloven § 18 gis melding til fylkestannlegen når man åpner, overtar eller
trer inn i virksomhet som tannlege.
NTF
Husk å oppdaterer egne opplysninger på nettsidene eller gi melding til NTF ved endringer i din jobbsituasjon slik at vi kan oppdatere dine medlemsopplysninger!
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Melding til andre myndigheter

ANSATTE

PLIKTER OG RETTIGHETER NÅR DU HAR ANSATTE
Dersom du skal ha ansatte er du arbeidsgiver. Dette medfører en rekke plikter som du bør sette deg inn
i. Her følger en kort oppsummering av de viktigste elementene i det å være arbeidsgiver. Arbeidstilsynets
nettsider og skatteetatens arbeidsgiverhefter gir også mye nyttig informasjon.

Arbeidsmiljøloven
Arbeidsgiver har omfattende ansvar og plikter for å ivareta et godt arbeidsmiljø. Begrepet arbeidsmiljø
er summen av de faktorer i arbeidssituasjonen som påvirker arbeidstakerne fysisk, psykisk og sosialt.
Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av de ulike
faktorene.
Forholdene reguleres i arbeidsmiljøloven, som har som sine viktigste formål:
• å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon som
gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger
• å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet
• å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger
og livssituasjon
• å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt
arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet
• å bidra til et inkluderende arbeidsliv
Det er i denne sammenheng også krav til at virksomhetene har en skriftlig plan for å ivareta helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeid som ivaretar disse formålene. Arbeidsmiljøloven inneholder også detaljerte
bestemmelser om blant annet arbeidstid og inngåelse / opphør av arbeidsforhold. Virksomheter som yter
helsetjenester er pålagt å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Arbeidsgivers styringsrett
Styringsretten er din rett som arbeidsgiver til å bestemme i virksomheten. Begrepet arbeidsgivers styringsrett kan defineres som retten til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet, samt retten til å inngå
arbeidsavtaler og bringe dem til opphør.
Styringsretten omfatter da også arbeidsgivers rett til å ansette og si opp arbeidstakere, å disponere arbeidstakers tid - innenfor rammene av arbeidstiden - og bestemme hvem som skal gjøre hva, når og hvordan.
Styringsretten begrenses av innholdet i lover, rettspraksis, avtaler og sedvane. Styringsretten er i utgangspunktet negativt avgrenset. Den er en restkompetanse som tilligger arbeidsgiver.

Arbeidsgiver- og Arbeidstakerregisteret
Alle som yter tjenester for virksomheten din og får lønn for det, er arbeidstakere. Senest fredag i uken etter
at arbeidsforholdet begynner, skal du sende melding til NAV Aa-registeret (Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret).
Forutsetningen for meldeplikt er at du regner med at arbeidsforholdet skal vare i minst sju dager, og at
det dreier seg om minst fire timer per uke i gjennomsnitt.
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Arbeidsavtale
Det skal foreligge skriftlige arbeidsavtaler i alle arbeidsforhold. Kravene til arbeidsavtaler og hva de minst
må inneholde reguleres i arbeidsmiljøloven § 14-7.
Hvis arbeidsforholdet har en varighet på mer enn en måned skal avtalen være ferdig snarest mulig, og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet startet. I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned,
eller ved utleie av arbeidskraft, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale.
En arbeidsavtale må minst inneholde opplysninger om følgende:
• Partenes identitet.
• Arbeidsplassen.
• En beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori.
• Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse.
• Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig.
• Eventuelle prøvetidsbestemmelser.
• Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet.
• Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister.
• Den gjeldende eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse,
utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling.
• Lengde og plassering av den avtalte daglige eller ukentlige arbeidstiden.
• Lengde av pauser.
• Avtale om særlig arbeidstidsordning etter bestemmelsene om redusert arbeidstid, fleksibel arbeidstid
med videre.
• Eventuelle prøvetidsbestemmelser.
• Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet.
Medlemmer av NTF vil finne utkast til arbeidsavtaler med omfattende kommentarer og merknader på NTFs
nettsider under Jus og arbeidsliv / Kontrakter og avtaler.

Skattekort, Skattetrekk
Dersom du har ansatte, skal du foreta skattetrekk i de ansattes lønn. Forskuddstrekket skal foretas på
grunnlag av arbeidstakers skattekort fra skattekontoret. Dersom arbeidstaker ikke legger fram skattekort,
skal det foretas forskuddstrekk på 50 %. Arbeidsgiver skal løpende overføre skattetrekket til en særskilt
bankkonto (skattetrekkskonto).

Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgivere plikter å betale arbeidsgiveravgift til staten. Avgiften er forskjellig i de ulike deler av landet.
Avgiften beregnes i prosent av bruttolønnen til den ansatte og skal betales 15/1, 15/3, 15/5, 15/7, 15/9 og
15/12 til skatteoppkreveren.
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Ferie- og feriepenger
Etter ferieloven har alle arbeidstakere krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. Hverdager inkludert
lørdager er virkedager. Søndager og helligdager regnes ikke som virkedager. Normalt vil seks virkedager
tilsvare en uke. Arbeidstaker har altså krav på fire uker og en dag ferie hvert kalenderår.
Arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med arbeidstaker eller tillitsvalgte i god tid før ferien skal
avvikles. Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige, har arbeidsgiver siste ord i saken. Arbeidstaker
kan likevel kreve å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden som er fra 1.
juni til 30. september.
Feriepenger tjenes opp året før ferien skal avvikles, dette kalles opptjeningsåret. Ferieåret er det kalenderåret ferien avvikles. Hvis man ikke har vært i jobb året før vil man uansett ha rett til å ta ferie, men man
har ikke rett til feriepenger.

Sykepenger
Som arbeidsgiver plikter du å betale sykepenger når dine ansatte er fraværende fra arbeidet som følge
av sykdom. Fra og med 17. dag så overtar NAV denne plikten. De 16 første dagene kalles «arbeidsgiverperioden».
En arbeidsgiver kan forsikre seg mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden når de samlede
lønnsutbetalingene i det foregående året ikke overstiger 40 ganger grunnbeløpet, se § 8-21 i folketrygdloven. Forsikringen dekker arbeidsgiverens utgifter til sykepenger med feriepenger ved fravær
utover tre kalenderdager i hvert tilfelle. Det er et vilkår for refusjon at fraværet i refusjonsperioden
er dokumentert med legeerklæring. Premiesatsen for forsikringsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 vil
være 1,2 prosent av fjorårets lønnsutgifter.

Yrkesskadeforsikring
Som arbeidsgiver må du etter lov om yrkesskadeforsikring tegne forsikring som dekker skade og sykdom
som følge av arbeidsulykke, og skade og sykdom som følge av påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser. Med yrkesskade menes skade på ansatt som har skjedd på arbeidsstedet i arbeidstiden.
Yrkesskadeforsikring tegnes i private forsikringsselskaper. Selvstendig næringsdrivende kan også tegne slik
forsikring for seg selv.

OTP – Obligatorisk tjenestepensjon
Bedrifter og organisasjoner som er omfattet av lov om obligatorisk tjenestepensjon har plikt til å opprette
pensjonsordning for sine arbeidstakere. OTP-loven trådte i kraft 1. januar 2006 og pålegger de fleste foretak en plikt til å opprette tjenestepensjonsordning for sine arbeidstakere.
Følgende foretak har plikt til å ha tjenestepensjon for sine ansatte:
• foretak som har minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling
• foretak som har minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn som
utgjør 75 prosent eller mer av full stilling
• foretak som har personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer
av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.
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Det er ikke plikt til å ha tjenestepensjonsordning for arbeidstakere under 20 år eller for arbeidstakere som
er ansatt i mindre enn 20 prosent stilling.
Etter folketrygdloven 23-2 fjerde ledd skal det betales arbeidsgiveravgift på arbeidsgivers tilskudd til pensjonsordninger, dette gjelder også tilskudd til OTP-ordninger.
I et EPF uten ansatte, eller et aksjeselskap der eneste ansatte er eier av selskapet, kan eier opprette til- svarende ordning for seg selv med pensjons etter innskuddspensjonsloven. Årlig innskudd til en slik frivillig
innskuddspensjonsordning for de nevnte næringsdrivende kan ikke overstige 4 prosent av vedkommende
persons samlede beregnede personinntekt/lønn mellom 1 og 12 G. Premien til slik ordning er fradrags- berettiget i næringsregnskapet.
For ytterligere informasjon om OTP vises til NTFs nettsider og de enkelte forsikringsselskap som tilbyr slike
ytelser.

Ønsker du mer informasjon om arbeidsforhold?
På www.altinn.no finner du utfyllende informasjon om ulike temaer, bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•

Ansettelse
Lønn
Permisjoner og ferie
Sykdom og skader
HMS (Internkontroll)
Permittering
Opphør av arbeidsforhold

Gå til www.altinn.no og se under ”Starte og drive bedrift” , ”Drift” og ”Arbeidsforhold”
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FORSIKRINGSMULIGHETER OG BEHOV
Sekretariatet får en del spørsmål om hvilke forsikringer man må ha. Konkrete spørsmål om forsikring av
klinikk, ansatte og deg selv må du rette til forsikringsselskapene.
NTF har gjennom Akademikerne et samarbeid med forsikringsselskap som skal tilby forsikringer til konkurransedyktige priser. Du finner nærmere informasjon om dette på NTFs nettsider. Man står selvfølgelig
fritt til også å ta kontakt med andre forsikringsselskaper for konkurrerende tilbud.

Forsikringsbehov
Som tannlege og næringsdrivende vil du ha behov for flere typer forsikringer. Noen forsikringer er du
pliktig å ha - for eksempel egen «ansvarsforsikring» i NPE og yrkesskadeforsikring for ansatte. Andre er
frivillige men absolutt nødvendige - for eksempel eiendom og innbo/utstyr og sykeavbruddsforsikring.
Andre er også ønskelige, men ikke strengt nødvendige som for eksempel utvidet sykepengeforsikring for næringsdrivende før/etter 17. sykedag. For nærmere informasjon om dette kontakt NAV.
Også pensjonsforsikringer og fritids-/ulykkesforsikringer kan være ønskelig å ha. Den enkelte må finne
ut hvilke forsikringer man vil tegne. Forsikringsbehovet vil kanskje også variere i de ulike faser i livet.
Nedenfor følger kun en oversikt over de vanligste forsikringer for næringsdrivende tannleger.

Ansvarsforsikring
NPE - Norsk Pasientskadeerstatning (www.npe.no) erstatter den tidligere ordningen med ansvarsforsikring for privatpraktiserende helsepersonell og tannleger. NPE er et uavhengig statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, som behandler erstatningskrav fra pasienter som
er blitt påført skade etter behandlingssvikt innen helsetjenesten. Ordningen innebærer at tannleger skal
sende inn melding og betale tilskudd til NPE. Til gjengjeld er det NPE som skal motta og håndtere eventuelle erstatningskrav fra pasienter.

Tingforsikringer
Kontorforsikring inkludert avbrudds - forsikring som omfatter inventar, løsøre og maskiner og dekker
skader som følge av brann, vann og innbrudd.
IKT egen forsikring som dekker plutselig og uforutsett skade på datautstyr, server og annet
driftsutstyr som er basert på datateknologi. Forsikringen kan utvides til å dekke spesialutstyr som
for eksempel røntgenutstyr og CCD-sensor.
Huseierforsikring er oftest en fullverdiforsikring som dekker skade som følge av blant annet brann og
vannskader. Aktuelt når du eier klinikken selv.

Personforsikringer
Yrkesskadeforsikring - forsikring som dekker skade og sykdom som følge arbeidsulykke, og skade og
sykdom som følge av påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeidsprosesser. Etter lov om yrkesskadeforsikring er alle arbeidsgivere pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Forsikringen dekker arbeidsgivers ansvar overfor egne ansatte enten de arbeider deltid eller heltid. Forsikringen dekker
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Sykeavbruddsforsikring som dekker inntektstap per dag for tapt arbeidsfortjeneste.
Her minner vi om at tannleger har mulighet til gunstig forsikring i TGS (www.sykeavbruddskassen.no).
I TGS kan tannleger tegne forsikring som gir dekning av driftsutgifter ved fravær som følge av sykdom.
Sykeavbruddskassen dekker ikke inntektstap.
Inntektstap vil næringsdrivende tannleger delvis få dekket via NAV med 75 % av seks ganger
folketrygdens grunnbeløp etter 17. sykedag (kan tegne tilleggsforsikring i NAV) og også motta stønad
fra Sykehjelpsordningen for tannleger - denne koster ikke noe!
Reiseforsikring
En reiseforsikring dekker blant annet tyveri av bagasje, reisesyke og hjemtransport, reiseulykke, avbestilling
ved akutt sykdom og egenandel på leiebil som følge av skade på leiebil på ferie- og fritidsreise. Dette er en
forsikring de fleste også trenger privat.
Ulykke med faginvaliditet - en forsikring som gir forhøyet erstatning ved skade/tap av legemsdel som
man er spesielt avhengig av i sitt yrke. Dette kan være aktuelt for tannleger.

Kompanjongforsikring
Noen forsikringsselskaper tilbyr «kompanjongforsikringer» som kan gi dekning dersom en av eierne dør og
det er behov for å kjøpe ut eventuelle arvinger.

Liv og Pensjon
Gruppelivsforsikring - ofte en gunstig forsikring som vil kunne dekke både dødsrisiko og uførerisiko.
Du vurderer selv om du vil ha begge dekninger. Mange velger slik forsikring i en fase av livet der man har
felles forsørgeransvar og felles bolig med stor gjeld.
Pensjonsforsikringer - har du ansatte vil du oftest være pliktig til å tegne en såkalt Obligatorisk tjenestepensjon - OTP. Som næringsdrivende kan du selv bli med i en slik OTP-ordning i bedriften eller ha egen
pensjonssparing.

Ny eierstruktur for bedriften?
Dersom du omdanner ditt enkeltpersonforetak til et AS så bør du sjekke med forsikringsselskapet at forsikringene er tegnet med riktige forsikringssubjekter. Også der tannleger inngår i et kontorfellesskap er det
fornuftig å ta en gjennomgang med forsikringsselskapet og sjekke dette. I et AS vil det også kunne være
ytterligere forsikringer man bør vurdere, som for eksempel styreansvarsforsikring.
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skader eller sykdom som arbeidstaker påføres i arbeid, på arbeidsplassen og i arbeidstiden. Som arbeidstaker menes person som mottar lønn i privat eller offentlig virksomhet.

NYTTIGE NETTSIDER OG MER INFORMASJON
www.lovdata.no: Her har du tilgang til gjeldende lover og forskrifter
www.altinn.no: Portal for kontakt med myndigheter, registrering av foretak
ved etablering, levering av selvangivelse m.m. Har også mye god informasjon
om etablering og drift av foretak, arbeidsgiveransvar m.m
www.brreg.no: Brønnøysundregistrene
www.skatteetaten.no: Skatt/avgiftsspørsmål
www.nav.no: trygd/ansatte/sykdom/pensjon
www.arbeidstilsynet.no: Arbeidsmiljø
www.ssb.no: Statistisk sentralbyrå
www.tannlegeforeningen.no/jus
www.facebook.com/dennorsketannlegeforening
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Har du spørsmål eller trenger hjelp?
På våre nettsider under Jus og Arbeidsliv vil medlemmer finne ferdige utkast til en rekke kontrakter og
avtaler, samt merknader til disse.

Benytt deg av NTFs juridiske medlemsrådgivning
Tilbudet om juridisk rådgivning innebærer at du som NTF-medlem kan henvende deg til sekretariatet og be
om hjelp til å besvare juridiske spørsmål eller å få bistand til å løse en konkret sak/tvist.
Kjerneområder for den juridiske rådgivningen er arbeidsrett, helserett og kontraktsrett (fortrinnsvis
samarbeidskontrakter mellom praksiseier og assistenttannlege). Også andre spørsmål knyttet til yrkesutøvelsen og det å drive/starte opp virksomhet som tannlege besvares i en viss utstrekning.
Telefon:

22 54 74 00

Telefontid:
mandag, tirsdag, onsdag, fredag kl 0900-1100 og 1300-1500
torsdag: 1200-1530
E-post:

jus@tannlegeforeningen.no

NB! Medlemsnummer må oppgis ved alle henvendelser.

Andre medlemsfordeler
Som medlem av NTF har du tilgang på en rekke tjenester fra NTF og fordelaktige avtaler som foreningen
har forhandlet seg fram til:
•
•
•
•
•
•
•

Kurs/nettkurs, konferanser og fagoppdatering
Abonnement NTFs Tidende
Nyhetsbrev
Kollegahjelp (inkl. rådgivning på Villa Sana, Modum Bad)
Tannlegenes Sykeavbruddskasse
ID-kort for tannleger
Stipend og fond

NTF tilbyr også en rekke fordels- og rabattavtaler med blant annet Danske Bank, Storebrand, Actecan Pensjonsrådgivning og Skattebetalerforeningen.
Mer informasjon finner du på www.tannlegeforeningen.no under Medlem
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HAAKON VIIs GT.6, 0161 VIKA
TLF: 22 54 74 00
WWW.TANNLEGEFORENINGEN.NO

