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1. Innledning og formål 
 

Instruksen er fastsatt av Finansdepartementet den 18. desember 2015 i medhold av Reglement 

for økonomistyring i staten § 3, og den trer i kraft fra 1. januar 2016.
 1

 Denne instruksen 

erstatter hovedinstruks til direktøren i Skatteetaten, fastsatt 26. november 2014.  

 

Reglement for økonomistyring i staten med tilhørende bestemmelser gjelder i sin helhet, med 

mindre virksomheten har fått innvilget unntak. 

 

I henhold til økonomiregelverkets bestemmelser pkt. 1.2 er instruksens formål å klargjøre 

myndighet og ansvar mellom Finansdepartementet og Skattedirektoratet.  

 

2. Finansdepartementets styring av Skatteetaten 
 

Instruksen inneholder tillegg og presiseringer til Reglement for økonomistyring i staten (R) og 

Bestemmelser om økonomistyring i staten (B). Finansdepartementet kan fastsette unntak og 

foreta endringer i instruksen ved behov. Det vises for øvrig også til departementets 

retningslinjer for styring av underliggende virksomheter av 3. juni 2011, med senere 

endringer.  

 

Der økonomiregelverket bruker «virksomhetens leder» og «virksomheten» menes i denne 

instruks henholdsvis skattedirektøren og Skatteetaten. 

 

2.1.  Finansdepartementets overordnede ansvar 

  

Finansdepartementet har ansvar for forvaltning av skatte- og avgiftssystemene. Dette omfatter 

arbeid med skatte- og avgiftslovgivningen og styringen av den statlige delen av skatte-, 

avgifts- og tolladministrasjonen (Skatteetaten og Tolletaten). Skatteoppkreverne hører 

administrativt til kommunene, men er underlagt Finansdepartementets og Skatteetatens 

faglige instruksjonsmyndighet for innkreving av formues- og inntektsskatt, arbeidsgiveravgift 

og kontrollfunksjoner overfor arbeidsgivere.   

 

2.2. Skatteetatens samfunnsoppdrag, ansvar og oppgaver 

 

Skatteetatens virksomhet danner et finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet. Etaten 

skal sikre at skatter, avgifter og andre krav blir riktig fastsatt og innbetalt, sørge for et 

oppdatert folkeregister og yte god service.  

 

Hovedoppgavene til etaten er å:  

– skrive ut forskuddsskatt 

– sikre skatte- og avgiftsprovenyet, blant annet ved å kontrollere grunnlaget for oppgavene fra 

skatte- og avgiftspliktige og tredjepart  

– fastsette og kontrollere folketrygdavgifter og skatt på formue og inntekt  

– fastsette, kontrollere og kreve inn innenlands merverdiavgift og særavgifter for registrerte 

avgiftspliktige og motorvognavgiftene  

– kontrollere og føre tilsyn med de kommunale skatteoppkrevernes innkreving av direkte 

skatter og arbeidsgiveravgift  

                                                 
1
 Reglement for økonomistyring i staten og bestemmelser om økonomistyring i staten omtales samlet som 

økonomiregelverket. 
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– forvalte folkeregisteret  

– forvalte regelverk, som også innebærer å informere og veilede publikum  

– kreve inn straffekrav som er utstedt av justismyndighetene, og avgifter, gebyr og 

misligholdte krav for andre statlige virksomheter 

 

Skatteetaten skal forelegge prinsipielle spørsmål innenfor etatens ansvarsområde for 

Finansdepartementet. 

 

Faglig instruksjon av skatteoppkreverne 

Når innkreving av krav som hører under Skatteetaten er tillagt andre enn statlige 

virksomheter, men under faglig instruksjon av Skatteetaten, vil økonomireglementet ikke 

gjelde i sin alminnelighet. Instruks for skatteoppkreverne som krever inn statlige krav under 

faglig instruksjon av Skatteetaten, skal så langt det er mulig gjenspeile de prinsipper som 

ligger til grunn for reglementet, bestemmelsene og denne instruks. 

 

Det skal foreligge særskilte bestemmelser om betalingsformidling for innkrevere som ikke er 

knyttet til konsernkontoordningen. Disse bestemmelsene må i størst mulig utstrekning ivareta 

de hensyn som ligger til grunn for konsernkontoordningen. 

 

For skatteoppkreverne må strategier, prioriteringer og resultatkrav på innkrevingsområdet 

komme til uttrykk i egne skriv eller meldinger. De fastsatte prioriteringer og resultatkrav må 

reflekteres i den enkelte driftsenhets planer. 

 

Tilknytning og organisering  

Skatteetaten er et ordinært bruttobudsjettert statlig forvaltningsorgan underlagt 

Finansdepartementet.   

 

Skatteetaten er ved instruksens fastsettelse organisert med et direktorat (Skattedirektoratet), 

fem skatteregioner (Skatt nord, Skatt Midt-Norge, Skatt vest, Skatt sør og Skatt øst), Statens 

innkrevingssentral, Skatteopplysningen, Sentralskattekontoret for storbedrifter og 

Oljeskattekontoret. 

 

2.3. Styringsdialogen  

 

Den årlige styringsdialogen mellom Finansdepartementet og etaten er forankret i Prop. 1 S og 

Stortingets behandling av denne, økonomiregelverket og denne instruksen. Styringsdialogen 

består blant annet av faste møter og følgende hoveddokumenter: 

 

 Finansdepartementets tildelingsbrev til Skatteetaten 

 Skatteetatens halvårsrapport 

 Skatteetatens årsrapport og årsregnskap 

 

I tillegg kommer departementets referater fra kontaktmøter og rapportmøter. 

 

Finansdepartementet skal som en hovedregel sende et foreløpig tildelingsbrev for Skatteetaten 

i løpet av november før budsjettårets start. 

 

Faste møter skal avholdes i forbindelse med fremleggelse av årsrapport og halvårsrapport. 

Faglige kontaktmøter avholdes og tilpasses etter behov, og de inngår i styringskalenderen i 
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det årlige tildelingsbrevet fra Finansdepartementet til Skatteetaten. Skattedirektøren skal som 

hovedregel delta på møtene som fremgår av styringskalenderen.  

 

Finansdepartementets styring av Skatteetaten skal være skriftlig. Finansdepartementet skriver 

referat fra møter om årsrapport, halvårsrapport og de faglige kontaktmøtene. Departementet 

sender kopi av referatene til Riksrevisjonen. 

 

Skatteetatens risikovurderinger er en del av styringsdialogen med departementet. 

Risikovurderinger relatert til Skatteetatens mål skal formidles til departementet årlig, jf. 

omtale av halvårsrapport i kapittel 3.3 om rapportering. 

 

Det skal gjennomføres en årlig medarbeidersamtale mellom finansråden og skattedirektøren. 

 

Skattedirektoratet skal drøfte endringer i strategi og flerårige planer med departementet. 

 

Skatteetaten skal orientere departementet om saker fra Riksrevisjonen og Sivilombudsmannen 

som er av vesentlig eller prinsipiell betydning.  

 

3. Skatteetatens interne styring 
 

3.1. Skattedirektørens myndighet og ansvar 

 

Det er skattedirektørens ansvar at etaten følger lover og regler som gjelder for etatens 

virksomhet. I tråd med skattedirektørens ansvar for god intern styring og kontroll skal 

skattedirektøren fastsette og vedlikeholde interne retningslinjer og instrukser. Instruksene må 

omfatte regler om delegering av myndighet og om ansvarsforhold. I tillegg skal instruksene 

presisere hvordan de enkelte funksjonene i økonomistyringen skal utføres for ulike nivåer 

eller organisatoriske enheter.  

 

Videre skal skattedirektøren påse at det utarbeides nødvendige og hensiktsmessige 

rutinebeskrivelser av kritiske kjerne- og støtteprosesser når risiko og vesentlighet tilsier det.  

 

Skattedirektøren har ansvar for at de interne instruksene mv. etterleves.  

 

En oversikt over Skatteetatens fullmakter gis i det årlige tildelingsbrev fra 

Finansdepartementet.  

 

3.2. Krav til planlegging, gjennomføring og oppfølging 

 

Den interne driften av Skatteetaten skal gjennomføres på en effektiv og hensiktsmessig måte. 

Skattedirektøren skal fastsette interne mål som støtter opp under målene slik de fremkommer i 

Stortingets vedtak og i tildelingsbrevet. Videre skal skattedirektøren etablere strukturer og 

interne systemer for planlegging, budsjettering, oppfølging og rapportering. Skattedirektøren 

har ansvaret for å følge opp styringsparametre og styringssignaler som er gitt i tildelingsbrevet 

og i særskilte oppdragsbrev. Skatteetaten skal planlegge med et flerårig perspektiv og skal 

med jevne mellomrom vurdere og eventuelt revidere sin strategi. 

 

Skatteetaten skal gjennomføre risikovurderinger som ledd i sin interne styring og bruke disse i 

etatens mål- og resultatstyring. Dersom det oppstår vesentlige endringer i vurderingene, skal 
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dette meddeles departementet. I forbindelse med større utviklingstiltak skal Skatteetaten 

gjennomføre særskilte risikovurderinger. 

 

3.3. Rapportering 

 

Halvårsrapport 

Skatteetatens halvårsrapport til Finansdepartementet skal i hovedsak bestå av en overordnet 

resultatvurdering av halvårsresultatene og resultatstatus på hvert hovedmål og delmål, med 

vekt på eventuelle vesentlige avvik fra fastsatte resultatmål per 31. desember i det aktuelle 

året og andre føringer i tildelingsbrevet. Rapporteringen skal inkludere analyser og 

vurderinger av resultatene. Resultatmatrise med prognose skal vedlegges rapporten. 

Rapporten skal også inneholde regnskapsstatus per 30. juni i det aktuelle året og 

budsjettvurdering for hele året. I tillegg skal det rapporteres på områder som er spesielt nevnt 

for halvårsrapportering i tildelingsbrevet for det aktuelle året.  

 

Etatens overordnede risikovurdering og en redegjørelse for vesentlige endringer i 

mislighetsprofilen skal følge som vedlegg til halvårsrapporten.  

 

Årsrapport 

Skattedirektoratet skal utforme årsrapporten i henhold til de krav som fremgår av B 1.5.1 og 

eventuelle utdypninger i det årlige tildelingsbrevet til Skatteetaten. Videre skal årsrapporten 

som minimum omfatte de krav som er stilt til virksomhetens årsregnskap i B 3.4 og rundskriv 

R-115 fra Finansdepartementet.  

 

Dersom det er vesentlige endringer i Skatteetatens overordnede risikovurdering, skal dette 

omtales i årsrapporten. 

 

Særskilte krav 

Hvert år skal Skattedirektoratet rapportere om det er avdekket vesentlige svakheter, feil og 

mangler i opplegget for den interne styringen og kontrollen og om hvilke utbedringstiltak som 

eventuelt er iverksatt, jf. omtale av krav til Skatteetatens internkontroll nedenfor. Videre skal 

Skatteetaten rapportere om det er avdekket vesentlige svakheter, feil og mangler i kritiske 

prosesser og aktiviteter.  

 

Øvrige rapporteringskrav for det enkelte budsjettår formidles i de årlige tildelingsbrevene. 

 

Rapporteringen skal suppleres med evalueringer av resultatoppnåelse, effektivitet eller andre 

forhold. 

 

3.4.   Delegering og kontroll av delegering 

 
Skattedirektøren skal fastsette retningslinjer for delegering av myndighet til å disponere 

budsjettet og myndighet til utføring av attestasjonskontroll.  

 

Skatteetaten skal ha en oversikt over hvem som har myndighet til å disponere budsjettet, 

tilsatte som kan gjennomføre attestasjonskontroll og tilsatte som har myndighet til å autorisere 

utbetalinger. Oversiktene skal være oppdatert til enhver tid og kunne legges frem for kontroll. 

 

Skattedirektøren skal fastsette retningslinjer for kontroll av utøvelse av myndighet til å 

disponere budsjettet, attestasjonskontroll, kontroll ved bokføring, aggregerte kontroller og 
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etterkontroll. Samlet kontroll skal tilpasses utbetalingens egenart, risiko og vesentlighet. 

Gjennomførte kontroller skal være dokumentert. Skattedirektøren har ansvaret for at 

retningslinjene etterleves. 

 

Kontroll av direktørens utgifter 

Regninger for skattedirektøren skal attesteres av en person ved skattedirektørens forværelse 

og godkjennes av leder for direktoratets administrative og/eller økonomiske enhet. 

 

4. Krav til Skatteetatens internkontroll 
 

Skattedirektøren har ansvar for at etaten har en effektiv intern styring og kontroll. 

Skatteetatens internkontroll skal utformes og gjennomføres slik at den gir rimelig grad av 

sikkerhet for at etaten når de mål som er fastsatt, har en effektiv drift, pålitelig rapportering og 

at lover og regler følges, jf. B. 2.4. Den interne kontrollen skal være tilpasset Skatteetatens 

egenart, basert på risiko og vesentlighet. Etatens system, prosesser og rutiner for 

internkontroll skal kunne dokumenteres. 

 

Med bakgrunn i Skatteetatens oppgaver skal skattedirektøren sette krav til og sørge for en høy 

etisk standard blant etatens medarbeidere og således forebygge misligheter. 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap skal være en integrert del av Skatteetatens virksomhet. 

Skattedirektøren må vurdere risiko og sårbarhet for hele virksomhetens ansvarsområde. 

Skatteetaten skal ha oppdaterte beredskapsplaner og delta i eller selv gjennomføre 

beredskapsøvelser. 

 

Skattedirektøren bestemmer om det skal være en særskilt enhet for internrevisjon, iht. 

rundskriv 117 fra Finansdepartementet. Enheten for internrevisjon skal i såfall sende årsplan 

og sine rapporter fortløpende til departementet til orientering.  

 

5. Økonomisystem, regnskapsføring og -rapportering  
 

Skatteetatens virksomhetsregnskap skal tilpasses etatens til enhver tid gjeldende behov for 

planlegging, styring og kontroll. Dette gjelder bl.a.: 

 direktørens behov for å utøve effektiv styring 

 de krav til rapportering som stilles i tildelingsbrev og interne styringsdokumenter 

 

Skattedirektøren skal påse at departementet orienteres om prosesser for anskaffelse av eller 

vesentlige endringer i økonomisystem på et tidlig stadium i planleggingen. 

 

Skatteetaten skal benytte den gjeldende standard kontoplan fastsatt av Finansdepartementet. 

 

Skattedirektøren skal sørge for at økonomisystemet er tilrettelagt for obligatorisk rapportering 

og kontroll.  

 

6. Krav til fastsetting og innkreving 

 
Skattedirektøren har ansvaret for at Skatteetaten har tilfredsstillende fastsettelses-,  

innkrevings- og kontrollsystemer med tilhørende rutiner.  
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Skattedirektøren skal fastsette retningslinjer og rutiner som konkretiserer hvordan 

bestemmelsen i B 5.4 om inntekter skal gjennomføres i Skatteetaten, jf. også de enkelte 

særlover som regulerer fastsettelsen og innkrevingen av kravet. Retningslinjer og rutiner skal 

være tilgjengelig.  

 

Når Skatteetaten krever inn på vegne av andre statlige virksomheter, må etatens 

ansvar reguleres særskilt i avtale eller instruks. Når innkreving som hører under Skatteetaten, 

er tillagt andre statlige virksomheter, skal vedkommende innkrevers ansvar reguleres særskilt 

i avtale eller lignende. 

 

Innfordring av forfalte krav 

Krav som står udekket i reskontro etter forfall skal følges opp med innfordringstiltak. Det skal 

foreligge skriftlige rutiner for saksbehandlingen fra et krav er konstatert til dekning finner sted 

eller kravet er bortfalt, jf. B 5.4.2.5. Det skal iverksettes tiltak som forhindrer foreldelse av 

krav som står udekket i reskontro, jf. B 5.4.2.5.  

 

Vedtak som innebærer betalingslemping av fastsatte krav, skal signeres av lederen for det 

kompetente organ eller den han bemyndiger, samt paraferes av en saksbehandler. Det skal 

foreligge skriftlige bestemmelser om rutiner og vilkår for det å føre et krav ut av reskontro og 

regnskapet.  

 

Krav som det er lite sannsynlig vil bli gjort opp, men der kravet fortsatt vil bestå overfor 

kreditor skal føres ut av reskontro og regnskapet hvis etaten har systemer/rutiner som kan 

ivareta oppfølgingen av kravet, jf. B 5.4.3.  

 

Myndighet og ansvar etter B 5.4.3 og B 5.4.5 defineres av skattedirektøren, jf. B 2.2 første 

avsnitt bokstav d. 

 

7. Tilsagnsordninger og garantier 
 

Skattedirektøren har ansvaret for å utarbeide retningslinjer for virksomhetens behandling av 

ev. tilsagnsordninger, refusjonsordninger og garantier. Det må eksistere tilfredsstillende 

kontrollrutiner og rapporteringsordninger.  

 

 


