
 

 
 

Skjema for vurdering av utbetaling av godtgjørelse for arbeid utført for 
Ambulanse Midt-Norge HF for selvstendig næringsdrivende 
 
 

Navn :  

Fødselsnummer :  

 
 
 

 Fylles ut av oppdragstaker:  

 Organisasjonsnummer :   

 Kontorsted:  

 Har oppdragstaker andre oppdragsgivere enn 
AMN (innenfor samme virksomhetsområdet) 

 

 Hvis JA angi: 
Oppgi ca antall oppdragsgivere 

 i år 

 foregående år 
Omfang på oppdragene for eksempel målt i ant 
årsverk) fra andre oppdragsgivere: 

 i år 

 foregående år 
 

 

 Har oppdragstaker annet lønnet arbeid i tillegg?  

 Hvis ja angi: 
 

 Ca stillingsandel i % 
 

Er det innenfor samme type arbeid som 
vedkommende oppdrag ved AMN? 
 

 

 
 
Konklusjon (tas av AMN): ___________________________________________________________ 
 
AMN har konkludert på grunnlag av opplysningene gitt av oppdragstaker. Oppdragstaker kan bli stilt 
ansvarlig for de økonomiske konsekvenser AMN blir påført på grunn av feilaktige opplysninger. 
 
Dato: _______________________ 
 
 
 
 
____________________________                                                                  ________________________ 
for Ambulanse Midt-Norge HF      for oppdragstaker 
 
 



 

 
 
Veiledning til skjema for vurdering ved utbetaling av godtgjørelse for arbeid utført for Ambulanse 
Midt-Norge HF som selvstendig næringsdrivende: 
 
I den grad det ikke er sannsynlig at mottaker er næringsdrivende, må Ambulanse Midt-Norge HF 
behandle utbetalingen som lønn, dvs foreta skattetrekk og ta med utbetalingen i grunnlag for 
beregning av arbeidsgiveravgift.  
 
Det legges i vurderingen av om oppdragstaker er næringsdrivende eller lønnsmottaker vekt på blant 
annet oppdragstaker virksomhetensomfang og antall oppdragsgivere. 
 
Momenter som trekker i retning av selvstendig næringsvirksomhet: 

 Har regelmessig flere oppdragsgivere 

 Har eget kontor og egne driftsmidler 

 Mottar avregning i faste beløp og ikke per tidsenhet 

 Har ikke krav på flere oppdrag fra oppdragsgiver 

 Har ikke krav på vederlag når oppdrag ikke utføres 
 
 
Eksempel: 
Enkeltstående, tilfeldig oppdrag er i seg selv ikke tilstrekkelig til å være næringsvirksomhet. Et 
eksempel på dette er en som til daglig er lønnsmottaker men som utfører tilfeldig ekstraarbeid i sin 
fritid. Dette ekstraarbeidet oppfyller ikke kravet til varighet og omfang og vil bli behandlet som 
lønnsinntekt. 
 
 
 
Konsekvens hvis AMN ikke foretar vurdering og feilaktig utbetaler honorar som næringsdrivende: 
 
Arbeidsgiver vil være solidarisk ansvarlig for manglende skattetrekk inkl renter. Dette kan, hvis 
mottaker ikke betaler restskatt, medføre at myndighetene kan kreve arbeidsgiver for beløp 
tilsvarende det manglende skattetrekket. 
Arbeidsgiver blir ilagt arbeidsgiveravgift tilsvarende 14,1% og kan bli ilagt sanksjoner som 
tilleggsavgift og renter. 
Hvis skattemyndighetene anser dette for å være forsettlig eller grovt uaktsomt, kan unnlatelse av å 
utbetale dette som lønn medføre straff. 
 
Hvis man etter en helhetsvurdering av punktene i skjemaet kommer fram til at beløp kan utbetales 
som honorar i næring, skal oppdragstaker sende faktura som tilfredsstiller Bokføringslovens krav til 
utforming. 
 


