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Statsbudsjettet 2022 - Skatteetaten - supplerende tildelingsbrev nr. 2 - Skatte-

kontoret på Svalbard  

 

1. INNLEDNING 

I dette supplerende tildelingsbrev for 2022 meddeles Stortingets budsjettvedtak av 15. 

desember 2021 og Finansdepartementets styringssignaler for Skattekontoret på Sval-

bard, jf. Innst. 17 S (2021–2022) og Prop. 1 S (2021–2022) Svalbardbudsjettet.  

 

Skattekontoret for Svalbard er en del av Skatteetaten, underlagt Finansdepartementet. 

Likningsforvaltningen for Svalbard er bevilgningsmessig adskilt fra Skatteetaten for øv-

rig, men inngår ellers i etaten på linje med andre lokale enheter.  

 

Svalbard skattekontor har ansvar for å fastsette skatt etter svalbardskatteloven, føre 

kontroll med personlige skatteytere, næringsdrivende og virksomheter, administrere 

register over befolkning på Svalbard, refundere til fastboende innbetalt avgift til Sval-

bards miljøvernfond og regne ut kullavgift. De særskilte skattereglene for Svalbard er 

hjemlet i svalbardskatteloven. De årlige skattesatsene er hjemlet i Stortingets vedtak 

om Svalbardbudsjettet – for 2022, se romertall II i Innst. 17 S (2020–2021) som ble ved-

tatt av Stortinget. 

 

Når det gjelder overordnede styringssignaler for Skattekontoret vises det til Skatteeta-

tens ordinære tildelingsbrev for 2022 av 22. desember 2021. 
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2. STYRING OG RAPPORTERING 

2.1. Årsrapport med årsregnskap 

Vi viser til kap. 7 i Skatteetatens tildelingsbrev for 2022 av 22. desember 2021 og fø-

ringene gitt for etatens årsrapport og årsregnskap, inkludert skattekontoret på Sval-

bard. Vi presiserer at Skatteetatens ordinære årsrapport skal inneholde en omtale av 

årets resultater for Skattekontoret på Svalbard. Eventuelt mindreforbruk inntil fem pst. 

som ønskes overført til 2023, skal oppgis med tilhørende forklaring, jf. Stortingets be-

vilgningsreglement § 5, 3. ledd.  

 

For statlige virksomheter som rapporterer til Svalbardregnskapet gjennom S-rapport, 

skal posteringer mot statskonto 845004 Avsetninger i Svalbardregnskapet fremgå av virk-

somhetens årsregnskap, jf. rundskriv R-115 om utarbeidelse og avleggelse av statlige 

virksomheters årsregnskap med tilhørende veiledningsmateriell. DFØ har utarbeidet 

en forklaring til oppstilling av årsregnskap for virksomheter som rapporterer på stats-

konto 845004 Avsetninger i Svalbardregnskapet. Forklaringen finnes tilgjengelig her: 

https://dfo.no/fagomrader/årsregnskap, under overskriften «Virksomheter som rappor-

terer statskonto 845004 Avsetninger i svalbardregnskapet». 

 

Skatteetaten vil motta egen bestilling på rapportering til Svalbardregnskapet etter regn-

skapsårets slutt. Skatteetatens årsrapport, med omtaler som nevnt over, skal sendes til 

Finansdepartementet, med kopi til Justis- og beredskapsdepartementet, innen 15. mars 

2023. 

 

2.2. Rapport for 1 og 2. tertial 

Vi ber om tertialvise regnskapsrapporter. Regnskapsrapportene skal vise utgifter og 

inntekter fordelt på de kapitler og poster skattekontoret har fått tildelt midler på. Rap-

portene skal i tillegg gi et estimat for forventet budsjettstatus ved årets slutt og en for-

klaring på eventuelle avvik fra opprinnelig budsjett. Rapportene skal sendes til Finans-

departementet, med kopi til Justis- og beredskapsdepartementet. Frist for oversendelse 

av rapport for 1. tertial er 3. juni 2022 og frist for rapport for 2. tertial er 30. september 

2022.  

 

Det kan være nødvendig å utarbeide en regnskapsnote for å vise hvordan Skattekonto-

rets bruk av midler har vært fordelt på de utgifts- og inntektsbevilgninger Skattekonto-

ret har fått tildelt midler på. Tertialrapportene om skatteinngangen vil også kunne bli 

brukt til å justere budsjettet i løpet av året, både på inntekts- og utgiftssiden.  

 

3. BUDSJETTILDELING 

Stortinget har for 2022 vedtatt følgende bevilgninger for Skattekontoret på Svalbard, jf. 

Innst. 17 S (2021–2022):  

 

https://dfo.no/fagomrader/årsregnskap
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For kap. 22 er følgende utgiftsramme vedtatt: 

 

Kap. 22 Skattekontoret, Svalbard                                                                                                 (i 1 000 

kr) 

Post Betegnelse Bevilgning 

01 Driftsutgifter …………………………………………………………………… 6 100 

 Sum kap. 022 6 100 

 

Bevilgningen skal brukes til å drive Svalbard skattekontor i Longyearbyen. Bevilg-

ningen skal også dekke utgifter til skatteklagenemnda for Svalbard og utgifter til faglig 

og administrativ bistand og oppfølging fra Skatteetaten.  

 

Skatteetaten videredelegeres med dette gitt fullmakt til å overskride bevilgningen på 

kap. 22, post 01, mot tilsvarende inntekter utover vedtatt budsjett på kap. 3022, post 01. 

 

For kap. 3005 er følgende vedtatt: 

 

Kap. 3005 Sysselmesteren på Svalbard                                                                                       (i 1000 

kr) 

Post Betegnelse Bevilgning 

01 Diverse inntekter 

….…………………………………………………………………… 

0 

 Sum kap. 3005 0 

 

Det budsjetteres ikke med inntekter fra bøter. Budsjetterte inntekter på posten er der-

for satt til kr 0. 

 

Vi viser til samarbeidsavtale mellom Statens innkrevingssentral og Politidirektoratet av 

29. april 2013. Skatteetaten ved Statens innkrevingssentral gis på denne bakgrunn full-

makt for 2022 til å inntektsføre følgende typer bøter mv. på Svalbard, jf. omtale i sval-

bardbudsjettet kap. 3005, post 01: 

a. Kravtype 210 Forenklet forelegg Svalbard 

b. Kravtype 213 Vanlig forelegg Svalbard 

c. Kravtype 233 Inndragning vanlig forelegg Svalbard 

d. Kravtype 246 Saksomkostninger bykassebot Svalbard 

e. Kravtype 270 Trafikkgebyr Svalbard 

 

For kap. 3022 er følgende inntektsramme vedtatt: 

 

Kap. 3022 Skattekontoret, Svalbard                                                                                          (i 1 000 

kr) 

Post Betegnelse Bevilgning 

01 Diverse inntekter 

….…………………………………………………………………… 

270 

 Sum kap. 3022 270 
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Inntektene på posten omfatter avtalt refusjon fra Svalbards miljøvernfond for arbeidet 

skattekontoret utfører med regnskapet for fondet. Skattekontoret på Svalbard har en av-

tale med Sysselmannen på Svalbard om å administrere refusjoner av miljøavgift på fly-

billetter fra Svalbard miljøvernfond. Avtalen ble reforhandlet høsten 2020 og varer ut 

2023. 

 

Følgende skatter og avgifter er vedtatt for kap. 3030: 

 

Kap. 3030 Skatter og avgifter                                                                                                     (i 1 000 

kr) 

Post Betegnelse Bevilgning 

70 Skatter m.m. 

……………………………………………………………………………. 185 000 

71 Utførselsavgift 

………………………………………………………………………….. 

350 

 Sum kap. 3030 185 350 

 

Post 70 Skatter m.m  

Inntektene på posten omfatter forventede skatteinntekter fra Svalbard for 2022. Ansla-

get er basert på innbetalte skatter i skatteregnskapet for 2020 og forventet fastsetting 

for inntektsåret 2021.  

 

Post 71 Utførselsavgift  

Inntektene på posten omfatter inntekter fra utførselsavgift som er krevd inn i medhold 

av lov 17. juli 1925 nr. 2 om avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som 

utføres fra Svalbard. 

 

Budsjettmessige forutsetninger  

Skatteetaten har ansvaret for at skattekontoret på Svalbard planlegger virksomheten i 

2022 slik at målene kan nås innenfor bevilgningsrammene, jf. Reglement for økonomi-

styring i staten § 9 og Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.2. Departemen-

tet forutsetter at etaten rapporterer om vesentlige endringer i budsjettforutsetninger 

umiddelbart.  

Tildeling  

Under henvisning til ovennevnte og Reglement for økonomistyring i staten § 7 medde-

ler Finansdepartementet med dette at Skatteetaten ved Skattekontoret på Svalbard i 

2022 gis adgang til å disponere de bevilgninger og fullmakter som er beskrevet i dette 

brevet. 

 

 

Med hilsen 

 

Øystein Schønberg-Grevbo  e.f. 
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ekspedisjonssjef 

 

Ingvild Thorsen 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

 

Kopi: Riksrevisjonen, Justis- og beredskapsdepartementet 
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