
 Side 1 av 2 
 

Postadresse 

Standard Norge 
Postboks 242 
1326 Lysaker 

Besøksadresse 

Mustads vei 1 
0283 Oslo 

Tel. 67 83 86 00 

info@standard.no 

www.standard.no 

Foretaksregisteret 

NO 985 942 897 

Sertifisert i henhold til 

NS-EN ISO 9001:2015 
NS-EN ISO 14001:2015 

 

Vår saksbehandler/referanse 

Marthe Flaskerud Hagberg 

Vår dato 

2019-06-14 

Arkivnr. 

023/1 

 
 
 
 
 
Skatteetaten 
firmapost@skatteetaten.no 
 

Deres dato 

2019-03-15 

Deres referanse 

2019/8405- 

Kommentarer fra Standard Norge til høring om skattemelding for 
næringsdrivende på standardisert digitalt format 

Vi viser til Skattedirektoratet høringsnotat datert den 15. mars 2019 med forslag om endring i lov 
om skatteforvaltning av 27. mai 2016 nr. 14 § 8-15 første ledd. Forslaget til lovendring vil gi 
hjemmel til å fastsette forskrift om at skattemeldinger skal gis på et standardisert digitalt format. 
 
Standard Norge anser det som positivt at data som innhentes av Skatteetaten vil bli på en mer 
ensartet form og at hjemmelen for å kreve opplysninger på et standardisert digitalt format 
klargjøres. VI støtter oppfatningen om at skattemeldingen på denne måten vil bli enklere og mer 
forståelig for de næringsdrivende enn dagens skattemelding og gi bedre støtte ved levering. 
 
 
Om standardisering innenfor digitale formater  
Det kommer frem av høringsnotatet at det vil bli angitt hvilke opplysninger som skal gis av den 
næringsdrivende gjennom den nye meldingen og hvordan disse opplysningene skal kodes. I 
denne forbindelse er det viktig å være klar over at NS 4101 Regnskapsterminologi og NS 4102 
Grunnkontoramme og regnskapsoppstilling er gjenstand for en mulig revisjon i nær fremtid. 
Standard Norge har vært i dialog med både Skattedirektoratet og Statistisk Sentralbyrå for å 
kartlegge deres behov inn i dette arbeidet. Det er viktig å tilrettelegge for et godt samspill 
mellom utviklingen av SAF-T og revisjonen av NS 4101 og NS 4102, slik at disse ulike 
standardene spiller på lag. Standard Norge vil i det kommende arbeidet ta hensyn til at 
kontoplanen bør innrettes etter den nye skattemeldingen som er planlagt fra 2020.  
 
Gjennom Standard Norges posisjon som nasjonalt standardiseringsorgan har vi en unik 
mulighet til å sikre at utviklingsarbeid og bruk av standarder ses i sammenheng både nasjonalt 
og internasjonalt. Vi anser det derfor som viktig å tilrettelegge for et konstruktivt samarbeid med 
Skattedirektoratet og Statistisk Sentralbyrå fremover. Det er positivt om Skatteetaten vil delta i 
det kommende revisjonsarbeidet av de nevnte standardene. En aktiv deltakelse vil kunne bidra 
til et godt samspill mellom standarder og regelverk. 
 
Høringsnotatet fremhever videre at Skatteetaten bør målrette sin utviklingsinnsats mot de 
digitale tjenestene som er etterspurt og som vurderes som mest hensiktsmessige av brukerne. 
På denne måten vil Skatteetaten også bidra til å fremme «god praksis» hos næringsdrivende. 
Standard Norge støtter synspunktet om at digitalisering av kommunikasjonen mellom 
næringslivet og Skatteetaten vil bidra til å forenkle prosessene, og anser digitalisering som en 
sentral del av revisjonsarbeidet av NS 4101 og NS 4102. 
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Om standarder og standardisering 
Standard Norge utvikler standarder på de fleste områder i samfunnet. Vi er det 
norske medlemmet i CEN, den europeiske standardiseringsorganisasjonen og ISO, 
den internasjonale standardiseringsorganisasjonen.   
 
Standarder er kollektive goder som bidrar til systematisering i næringslivet og 
samfunnet. De effektiviserer og forenkler. Standarder utformes gjennom 
konsensusbaserte prosesser der alle relevante interessenter inviteres til å delta. 
Dette bidrar i stor grad til at standardene tas i bruk fordi partene har vært involvert i 
prosessene med å finne de riktige løsningene.  
 
Standard Norge utvikler standarder og andre normative dokumenter i samsvar med 
internasjonalt anerkjente prosedyrer. Vi er ansvarlig for at standardene revideres 
jevnlig slik at de er i samsvar med utviklingen nasjonalt og internasjonalt. Gjennom 
utvikling og bruk av standarder fra en anerkjent standardiseringsorganisasjon som 
Standard Norge, vil man kunne sikre at regelverket blir konkretisert og utdypet 
gjennom standardene samtidig som det er forankret både hos myndighetene (lokalt 
og sentralt), tjenestetilbyderne (offentlige og private) og hos brukerne. Et 
funksjonsbasert regelverk med krav til ytelse uten for mange preskriptive detaljkrav, 
gir rom for innovasjon, fleksibilitet og økt produktivitet gjennom utstrakt bruk av 
standarder.  
 
I EU har man i flere tiår benyttet standardisering som metode for harmonisering og 
forenkling av regelverket. Innenfor en rekke områder er det blant annet gjennom det 
europeiske standardiseringsarbeidet etablert de samme spilleregler for virksomheter 
i hele Europa. 
 
 
 
Vi utdyper gjerne våre innspill ytterligere dersom det er ønskelig.  
 
 
Med hilsen 
for Standard Norge 
 

 
 
Anne Kristoffersen 
akr@standard.no 
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