Råd og regler for småjobber

Skal jeg velge privat, eller profesjonell hjelp?

Evalueringer våre brukere oppnår viser at privat hjelp nesten alltid er nyttig og en svært hyggelig opplevelse, men
av og til går det allikevel galt og det er ofte da forskjellen mellom privat og profesjonell hjelp kommer til syne.
Det er derfor noen svært viktige vurderinger du må ta før du velger privat hjelp.
Når kan jeg velge en privat hjelper?
Privat hjelp er supert når du trenger hjelp med mindre oppdrag der du selv kan stå ansvarlig for utførelse, skader
og følgeskader. Ønsker du å ikke selv å være ansvarlig og heller ikke føler deg trygg på at din egen forsikring
dekker eventuelle uhell, passer aldri oppdraget for en privatperson. En privat hjelper er heller ikke ansvarlig for
egenandelen på forsikringen din dersom noe går galt. Om du ikke lager en egen oppdragsavtale som beskriver
andre vilkår, er hjelper kun ansvarlig for medbrakt utstyr og egen skadeforsikring når det er nødvendig.
Når skal jeg velge fagfolk?
Fagfolk er ensbetydende med en bedrift. Det er ingenting som heter småjobber for fagfolk, og selv om mange
privatpersoner kanskje har rett kompetanse, kan en privat hjelper aldri gi deg de garantier og forsikringer som du
forventer av en fagarbeider. Du må derfor alltid velge en bedrift når det er risiko for tap/skader/ følgeskader som
du selv ikke ønsker å være ansvarlig for. Har du høye krav til kvalitet/utførelse og ønsker reklamasjonsrett er en
bedrift det eneste riktige valget. Hos oss er hjelper merket med et PRO ikon om hjelperen representerer en
bedrift som er registrert i Brønnøysundregistrene. -Sjekk at bedriften har rett kompetanse for ditt oppdrag.
Husk at noen oppdrag krever fagfolk!
Sett deg alltid inn i lover og regler for oppdraget du ønsker utført. Det er mange oppdrag som krever
fagfolk med de rette godkjenninger og kvalifikasjoner. Dette er for eksempel reperasjon på bil,
øvelseskjøring, arbeid på varmepumpe, elektriker- og rørleggerarbeid.

Småjobbregelverket når du er hjelper.

For at du skal kunne ta i mot lønn etter forenklet ordning, kan du ikke være selvstendig næringsdrivende
innen samme fagfelt som oppdraget gjelder.
For arbeidsoppdrag som ikke er i arbeidsgivers hjem eller feriested, er grensen for skattefri lønn 1 000 kroner
per år. Skattefritaket er utvidet til 6 000 kroner i de tilfeller lønnsmottakeren utfører arbeid i betalerens eget
hjem eller fritidsbolig.
Småjobber kan bli til virksomhet
Utfører du mange oppdrag hos forskjellige arbeidsgivere, kan dette bli vurdert som virksomhet. Dersom du tar
imot betaling for oppdrag i så stort omfang at det må anses som virksomhet, skal du registrere deg som
næringsdrivende og alle inntektene skal føres i regnskapet for virksomheten. Da kan det også være at
virksomheten er merverdiavgiftspliktig.
Kontakt skatteetaten dersom du er i tvil. Dersom aktiviteten er mer hobbypreget, inkluderes som oftest flere
momenter i den konkrete vurderingen, for eksempel om man har inntekt fra annet arbeid. I regelverket er
det ikke en beløpsgrense for når en aktivitet blir til virksomhet. Det blir alltid en konkret vurdering i hvert
tilfelle av hvorvidt den samlede aktiviteten oppfyller de generelle vilkårene.
Mottatt lønn fra småjobber? Sjekk skattemeldingen
Hvis din arbeidsgiver har sendt a-melding til Skatteetaten om lønn for arbeid i hjemmet under 6 000 kroner, eller
lønn fra skattefrie organisasjoner under 10 000 kroner, vil beløpet likevel kunne være utfylt i skattemeldingen
din som skattepliktig inntekt.
Da må du stryke beløpet i skattemeldingen din. Rettelsen er nødvendig for at du skal unngå at lønnen blir skattlagt.
Du kan dermed ikke benytte deg av leveringsfritak for skattemeldingen.

Kilde: skatteetaten.no

Småjobbregelverket når du er oppdragsgiver.

Når utbetaling er under 6 000 kroner.
Dersom du trenger hjelp til småoppdrag i hjem eller fritidsbolig, for eksempel hagearbeid, snømåking, renhold
og annet arbeid på huset, kan du betale opptil 6 000 kroner i lønn i året per person skattefritt og uten å
innrapportere til skatteetaten.
Utbetaling mellom 6 000 og 60 000 kroner.
Dersom du betaler over 6 000 kroner i lønn til en person, skal du rapportere dette til Skatteetaten. Hvis den totale
lønnen ikke overstiger 60 000 kroner per år, kan du rapportere inn lønnen og beregne og betale skattetrekket
gjennom den forenklede "Melding om lønnet arbeid i hjemmet".
Utbetaling over 60 000 kroner.
Dersom du har utbetalt over 60 000 kroner i lønn til en person, må du betale arbeidsgiveravgift av hele beløpet.
Du må da etterberegne arbeidsgiveravgift av alle lønnsutbetalinger som ble gjort ved bruk av den forenklede
ordningen. Du skal likevel fortsette å bruke den forenklede meldingen ut året.
Kilde: skatteetaten.no

Husk at...
Hos MinSmåjobb finner du både privat og profesjonell hjelp. Vær oppmerksom på at småjobbregelverket aldri
gjelder når du gjør avtale med en bedrift. Dette gjelder uansett om du har rolle som oppdragsgiver eller hjelper.
Om en bedrift ber om, eller tilbyr skattefrie tjenester ber vi deg rapportere til oss. Vi setter alle pris på
valgmuligheter, men vi sier alle NEI! -til svart arbeid!

“

Minsmåjobb hjelper deg å finne rett hjelp til rett pris, men vi skal også
hjelpe deg å gjøre gode valg og følge Norske lover og regler. Vi håper
denne folderen er til hjelp.
Vi stiller krav som for noen fremstår som unødvendig, men våre
brukere har en gjennomsnittlig vurdering på 4,9 av 5.0 mulige og
dette viser at våre krav, i tillegg til å irritere noen, også bidrar til at
våre brukere er litt over snitt hyggelige, pliktoppfyllende og seriøs
i den rollen de har som hjelper eller oppdragsgiver hos oss.
Ta kontakt med kundeservice om du har spørsmål, feilmeldinger
eller har tips om hvordan tjenesten kan bli enda bedre.
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