
 

 

 

  

Høringsuttalelse - skattemeldingen for næringsdrivende på 
standardisert digitalt format  

Finans Norge viser til Skattedirektoratets høringsnotat av 15.03.19 om skattemeldingen for 
næringsdrivende på standardisert digitalt format. 
 
Hovedsynspunkter 
 

• Vi mener at intensjonen bak forslaget om å innføre en ny skattemelding for 
næringsdrivende på standardisert digitalt format er god. 

• Vi vil samtidig påpeke at omtalen i høringsnotatet av hva forslaget faktisk innebærer 
er lite konkret. Dette gjør det vanskelig å ta stilling til om forslaget vil komme de 
næringsdrivende til gode.  

• Forslaget bør etter vår oppfatning utredes nærmere før det besluttes hvordan det 
nye systemet skal bli. Skatteetaten bør i denne sammenheng ha en tett dialog med 
representanter fra ulike bransjer. Det er slik vi ser det spesielt viktig at det innhentes 
synspunkter fra aktører i finansbransjen da det kan være særlige utfordringer som 
berører denne sektoren. 

• Vi mener at det er for tidlig å innføre ny leveringsløsning allerede for levering av 
skattemeldinger for inntektsåret 2020.    

 
Bakgrunn 
Skattedirektoratet foreslår en endring i skatteforvaltningsloven § 8-15 første ledd som gir 
hjemmel til å fastsette forskrift om at skattemeldinger skal gis på et standardisert digitalt 
format. Plikt til å levere skattemeldinger på standardisert digitalt format for næringsdrivende 
foreslås tatt inn i skatteforvaltningsforskriften ny § 8-2-7. 
 
Skatteetaten skal i årene frem til 2021 utvikle en ny digital skattemelding for formues- og 
inntektsskatt (SIRIUS-prosjektet). Hensikten med å utvikle en slik skattemelding er at den 

Skattedirektoratet 

Postboks 9200 Grønland 

0134 OSLO  Dato: 14.06.2019  

 

 

 Vår ref.: 19-388/HH  

Deres ref.: 2019/8405   
      



 

 

       Side 2 av 2 

skal bli enklere og mer forståelig for de næringsdrivende enn dagens skattemelding og gi 
bedre støtte ved levering. Den nye skattemeldingen vil få en ny temabasert inndeling av 
opplysningene og vil være bedre tilrettelagt for maskinell kommunikasjon mellom de 
næringsdrivendes systemer og Skatteetatens systemer. 
 
Finans Norges vurderinger 
Finans Norge mener at intensjonen bak forslaget om å innføre en ny skattemelding for 
næringsdrivende på standardisert digitalt format er god. Vi vil samtidig påpeke at omtalen i 
høringsnotatet av hva forslaget faktisk innebærer er lite konkret. Dette gjør det vanskelig å 
ta stilling til om forslaget vil komme de næringsdrivende til gode. Forslaget bør etter vår 
oppfatning utredes nærmere før det besluttes hvordan det nye systemet skal bli. 
Skatteetaten bør i denne sammenheng ha en tett dialog med representanter fra ulike 
bransjer. Det er slik vi ser det spesielt viktig at det innhentes synspunkter fra aktører i 
finansbransjen da det kan være særlige utfordringer som berører denne sektoren.  
 
Det fremgår av høringsnotatet at opplysningsinnholdet i den nye digitale skattemeldingen vil 
være basert på opplysningsinnholdet i dagens skjema. Hvilke strukturerte opplysninger som 
skal gis vil bli gjennomgått med sikte på å fjerne opplysninger som Skatteetaten allerede har 
eller som etaten har tilgang til gjennom andre kilder. Det vil bli kritisk vurdert om det fortsatt 
er behov for alle de opplysningene som kreves i dag. Vi vurderer det som positivt at 
opplysningskravene skal gjennomgås med tanke på forenkling. Å kreve innrapportering av 
overflødig informasjon innebærer en unødig byrde både for de næringsdrivende som må 
sende inn informasjonen og for Skatteetaten som skal behandle den.  
 
Den nye skattemeldingen for næringsdrivende er planlagt iverksatt for levering av 
skattemeldinger for inntektsåret 2020, dvs. ved levering i 2021. Tidspunktet for innføring er 
ikke drøftet nærmere i høringsnotatet. Vi mener at det er for tidlig å innføre ny 
leveringsløsning allerede for levering av skattemeldinger for inntektsåret 2020. Skatteetaten 
bør etter vårt syn ta seg bedre tid til å utvikle den nye digitale skattemeldingen for 
næringsdrivende. Dette vil bidra til å øke sannsynsynligheten for en vellykket gjennomføring 
av dette prosjektet. 
 
Med vennlig hilsen 
Finans Norge 

    
Per Erik Stokstad   Herborg Horvei 

fagdirektør    fagsjef 


