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Høringssvar - Skattemeldingen for næringsdrivende på standardisert 
digitalt format 
 Vi visert høringsbrev av 15. mars 2019 med tilhørende høringsnotat i sak om innføring av 
krav om standardisert digitalt format for innlevering av skattemeldinger mv. 
 
Norges Bondelag har ingen særlige bemerkninger til innføring av standardisert digitalt 
format og ser at en slik løsning vil kunne gi forenklinger også for den næringsdrivende. De 
fleste av våre næringsdrivende medlemmer benytter allerede i dag et økonomisystem. Vår 
medlemsmasse består imidlertid også av til dels små næringsdrivende, og en del av disse 
leverer i portalløsningen.  
 
I høringsnotatet på side 6 fremgår det at av ca. 30 000 næringsdrivende som i dag taster inn 
skattemelding i Altinn, er det 9 300 innen jordbruk/skogbruk, og at disse ved innføringen 
vil få en økt kostnad ved å måtte innlevere via økonomisystem. Videre fremgår det at det 
pågår en gjennomgang av kravene til rapporteringen med sikte på å forenkle. I den 
forbindelse vil det være en dialog med representanter for de berørte bransjene (sitat fra 
høringsnotatet side 7). 
 
Som bransjeorganisasjon for de 9 300 skatteyterne som i dag får dekket sitt behov for 
rapportering gjennom en løsning tilbudt av Skatteetaten kan vi ikke godta at denne relativt 
store gruppen blir ilagt økte administrative kostnader. På denne måten settes ulike typer 
næringsdrivende opp mot hverandre.  
 
All den tid Skatteetaten ser for seg å videreføre en portalløsning (Næringsrapport skatt), så 
må denne også kunne tilpasses slik at den kan brukes av jord- og skogbrukere.  
 
Norges Bondelag stiller også spørsmål ved hvilken dialog Skatteetaten sikter til i 
høringsnotatet. Vi bidrar gjerne i en forenklingsprosess, og forutsetter at Skatteetaten 
legger opp til et samarbeid med bransjeorganisasjonene i god tid før innføring av 
standardiseringen for å se på løsninger for portalbrukerne.  
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