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Høringssvar - skattemelding for næringsdrivende på 
standardisert digitalt format (referanse 2019/8405) 
 
Visma viser til høringsbrev datert 15. mars 2019 om forslag til endring i 
skatteforvaltningsloven for å kunne fastsette krav til skattemeldingen for næringsdrivende 
på standardisert digitalt format. 
 
Visma representerer i denne sammenheng 5 ulike årsoppgjørssystemer som brukes til å 
utarbeide ca. 200.000 årsoppgjør per år. 
 
Visma Agro Årsoppgjør 
Visma Finale Årsoppgjør 
Visma Total Årsoppgjør 
Visma Byrå Periode & År 
Visma eAccounting skattemodul 
 
På påfølgende sider følger våre vurderinger og innspill. 
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Team Manager / Project lead 
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Innledning 
Vi registrerer at en videreføring av dagens innleveringsløsning anses uaktuelt av tekniske 
årsaker, uten at det fremkommer om årsaken er Altinn eller i Skatteetatens 
bakenforliggende systemer. 
 
Denne høringen om digitalt format belyser kun en liten del av det som legger premissene 
for den helhetlige løsningen som planlegges gjennom prosjekt Sirius. 
 
Det er verdt å påpeke at både systemleverandører og profesjonelle brukere i all hovedsak 
er fornøyd med hvordan dagens løsninger fungerer.  
 
Det er derfor viktig for oss som systemleverandør at en ny helhetsløsning vil gi en like god 
eller bedre opplevelse på alle viktige punkter.  

1. Opplysninger i datafilen 
Det beskrives at innholdet i den nye digitale skattemeldingen vil være basert på innholdet i 
dagens skjema, etter en gjennomgang for å fjerne opplysninger som Skatteetaten allerede 
har eller har tilgang til gjennom andre kilder.  
 
Dagens informasjonsinnhenting er ganske så omfattende, og vi henstiller at det gjøres en 
kost/nytte vurdering med tanke på innsamling av detaljinformasjon fra mange, noe som 
heller kan erstattes av innhenting av supplerende informasjon fra de få skattytere hvor 
denne informasjonen eventuelt virkelig vil kontrolleres / ettergås. 
 

2. Beregnede felter / summeringer og overføringer 
I høringsnotatet fremkommer det at skattemeldingen stort sett ikke vil inneholde beregnede 
felter, kun noen få felter som brukes for å verifisere rett tolking av innholdet (eksempelvis 
beregning av næringsinntekt). 
 
Det nevnes spesielt at de nåværende RF-skjemaene inneholder en rekke summeringer og 
sammenstillinger som er planlagt erstattet av regler for summerings-/utregning i tillegg til 
gyldig format på enkelte datafelt.  
 
Selve sumpostene og overføringspostene vil normalt ikke inngå i beskrivelse av det digitale 
formatet, men må beregnes av både datasystemet hos brukeren og av skatteetatens 
systemer, uten at verdier utveksles mellom systemene. 
 
I tillegg vil datasystemleverandørene måtte utvikle særskilte visningsverktøy som også må 
inneholde de beregnede summene, som er av vesentlig informasjonsverdi for brukeren og 
for skattyteren. Uten visning av disse overførings- og sumverdiene vil ofte ikke 
datamaterialet gi noen mening for regnskapsfører, revisor eller skattyter. 
 
Vi vil påpeke at disse (del-)summeringene innehar en stor bruks og kontroll-nytte i praktisk 
arbeid med skattedata, og at vi er kritiske til at fjerning av disse medfører noen forenkling. 
Heller tvert i mot, ved at det blir vanskeligere å avdekke hvor eventuelle avvik mellom 
skattyters påstand og skatteetatens egne beregninger vanskeliggjøres.    
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Vi vil derfor argumentere sterkt for at det nye digitale formatet bør inneholde slike 
(del-)summeringer også for fremtiden. Uten disse reduseres informasjonsverdien vesentlig. 
 
Dette vil være en betydelig svakhet, som vil ramme skattyter og skattyters systemleverandør 
direkte, og skaper ineffektivitet og gir økte muligheter for feil. 
 
Vi vil derfor foreslå at det forskriftsfestes at meldingene minimum må inneholde ferdig 
summerte beløp for beløp som skal overføres til senere inntektsår. 

3. Uthenting av tidligere innsendte data fra Altinn arkiv 
Flere årsoppgjørssystemer har i dag mulighet til å hente ut innsendte data fra arkivet i 
Altinn, og anvendes til å bygge opp datastrukturer for fremtidige skattemeldinger, og er 
spesielt nyttig til følgende forhold: 

● Opprette datastrukturer på nye kundeforhold 
● Kontrollere at årets data samsvarer med data innsendt tidligere år 

 
Ved at beregnede felter ikke inngår, se foregående punkt, vil data derfor inneholde verdier 
pr. 01.01. i regnskapsåret samt alle detaljer som påvirker verdi 31.12. men vil mangle 
sluttverdien som er 31.12. Ofte kan det være en kompleks sammenheng med tall som skal 
legges til, andre tall som skal trekkes fra, bruddsummer som anvendes til beregning av 
prosenter, beløp som beregnes med prosenter men som kan overstyres med mer, slik at 
beregningene for å komme frem til verdier 31.12. kan være relativt kompleks. 
 
Denne svakheten i det foreslåtte systemet medfører at systemleverandører må foreta en 
rekke beregninger for å komme frem til verdi 31.12. dersom datastrukturer skal opprettes 
for kommende regnskapsår. 
 
Skatteetaten planlegger ut fra det vi er kjent med, å sende ut datasett med 01.01.-verdier. 
Dette antar vi vil komme på et tidspunkt som i mange tilfeller vil være for sent for 
regnskapsførere. 

4. Skatteetatens plikter for presentasjon av opplysninger overfor skattyter og skattyters 
representanter 
For at innføring av et nytt dataformat skal bli en suksess som erstatning for eksisterende 
skjemaverk, påhviler det skatteetaten en viktig oppgave å presentere informasjonen i 
datafilen for skattyter og regnskapsfører/revisor på en slik måte at alle føler at de har et 
tilstrekkelig grunnlag for forstå, godkjenne og signere informasjonen som ligger i filen. 
 
Skattyter skal ha tilgang til tidligere datafiler som er sendt inn til Skatteetaten, også for 
tidligere år. Det er i den forbindelse også nødvendig at informasjonen i disse filene kan vises 
gjennom en fullstendig presentasjon. I og med at skattyters skatter kan endres i inntil 10 år, 
vil det kunne være et mangeårig behov for å kunne se på tidligere innsendt informasjon.  
 
Forslaget inneholder en utvidet adgang til Skatteetaten om å pålegge skattytere og deres 
systemleverandører relativt omfattende og tildels byrdefulle plikter ved innlevering av 
opplysninger, men inneholder ikke tilsvarende rettigheter for skattytere. 
 
Det pågår allerede arbeider i Skatteetaten med å utarbeide kravspesifikasjoner til løsninger 
for rapportering av skattemeldinger etter nytt standardisert digitalt format. De foreløpige 
skissene til det digitale formatet medfører at data som utveksles ikke er direkte lesbart og 
forståelig for andre enn de få som har inngående kjennskap til hvordan dataformatet er  
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bygd opp og hvordan data skal summeres og sammendras. Skissene slik det nå foreligger, 
inneholder også en mulighet for at kun ikke-summerte data skal sendes inn, slik at man ved 
å lese innsendte data ikke har mulighet til å vurdere hverken fullstendighet eller gyldighet av 
data uten å anvende støtteverktøy til dette. 
 
Det foreligger forslag om at kun utdrag av nøkkeltall fra skattemelding blir presentert 
overfor skattytere ved signering av skattemelding innsendt fra skattyters systemer, slik at 
det må anvendes regnskapsførers datasystemer å presentere data for både skattyters 
regnskapsfører, skattyter selv og skattyters eventuelle revisor.  
 
Dette skaper omfattende problemer som: 

● Versjonsproblemer ved at skattyter, regnskapsfører, revisor og skattemyndigheter 
ikke kan være sikker på at man ved tvist anvender det samme settet med data ved at 
det i Altinn foreligger data i et format som ikke vil være lesbart for noen av partene 
uten tilgang til støtteverktøy levert av en dataleverandør. 

● Versjonsproblemene forsterkes ved at data foreslås å ikke være summert, slik at 
skattyter på egenhånd ikke vil være i stand til å hverken lese eller vurdere data slik 
de foreligger i en ikke-summert xml-fil i Altinn uten å anvende støttesystemer kjøpt 
fra en systemleverandør. 

● Skattyter kan ikke ved signering av oppgave ha tilgang til å kontrollere at egne 
opplysningsplikter faktisk er oppfylt, og at data som er blitt presentert fra 
regnskapsfører faktisk er de samme som blir signert. 

● Dersom samarbeid mellom skattyter og regnskapsfører opphører, ved avtaleopphør, 
en tvist eller f.eks. dødsfall, vil skattyter kunne miste tilgang til å få innsyn i egne data 
og kan dermed bli uten mulighet til f.eks. å rette innsendte data som er feil eller se 
egne data i en tvist med skattemyndighetene. 

● Skattyter og skattyters medhjelpere vil kunne anvende ulike støtteverktøy 
(årsoppgjørssystemer) for ulike selskaper, og data vil da bli presentert i ulike 
formater og på ulike måter, i og med at de ulike systemleverandører må 
implementere egne visningsplattformer som kan presentere data på forskjellige 
måter som i prinsippet kan være svært ulik. Dette vil medføre problemer for 
skattyter ved at det ikke er en standardisert måte å bli presentert data på. 

● Skattyters skatter kan endres i 10 år, slik at det er mange forhold som kan inntreffe 
der skattyter har behov for å lese data om egne skatteforhold, og er avhengig av 
regnskapsfører, revisor og systemleverandører i hele denne tiårsperioden. 

 
Ut fra vår deltakelse i dette arbeidet, vil vi anbefale at det i forskrifts form også gis 
rettigheter til skattyterne innenfor områder som gjelder skattemelding for næringsdrivende i 
standardisert digitalt format. 
 
Forskriften bør derfor inneholde bestemmelser om at Skatteetaten har plikt til å ha 
løsninger som kan vise for skattyter og skattyters medhjelpere de data som er sendt inn i et 
lesbart og for skattyter forståelig format for hele tiårsperioden (gjerne direkte i Altinn). 

5. Supplerende data 
Det er også verdt å nevne at innføring av denne tekniske endringen med en datafil som skal 
sendes uforandret “gjennom” Altinn til skatteetaten, gjør at dagens mulighet for supplement 
av informasjon på Altinn-portalen før levering til Skatteetaten forsvinner. I stedet kreves det 
at all nødvendig funksjonalitet må utvikles av den enkelte systemleverandør for å bli 
inkludert i det enkelte fagsystem. 
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6. Ikra�redelsestidspunkt 
Fra vårt ståsted fremstår fremdriftsplanen som offensiv og krevende. Dette gitt at ny skissert 
løsning inneholder relativt store endringer fra dagens løsning, samt at systemleverandørene 
pålegges større oppgaver enn det som ligger i dagens etablerte løsning. 
 
Etter vårt skjønn bør derfor ikrafttredelsestidspunktet for standardisert digitalt format 
vurderes på nytt. 

7. Konsekvenser for systemleverandører 
Vi viser til høringsutkastets punkt 6.4 Konsekvenser for systemleverandører. Vi registrerer 
skatteetatens vurderinger av konsekvenser for systemleverandører, og deler ikke alle disse 
synspunktene. 
 
Det er først og fremst skatteregimet i Norge som medfører kompleksiteter, mer enn 
overføringer og avhengigheter mellom informasjonselementer i dagens skatteskjemaer.  
Skatteskjemaene (RF-skjema) har til nå fungert som en fasit på hvordan informasjon skal 
presenteres. Utarbeidet på en god måte, vil det nye dataformatet kunne overta en 
tilsvarende rolle.Dersom foreslått endring med bortfall av summer gjennomføres, vil det 
påløpe et betydelig ekstraarbeid for alle systemleverandører i å gjenskape 
delkontroll-punkter og den “pedagogikken” som dagens skatteskjema representerer.  
 
Vi mener at dette er noe som Skatteetaten bør ta ansvar for i utarbeidelsen av det nye 
dataformatet, heller enn å jakte forenklinger som i realiteten har risiko for å gi motsatt 
effekt. 
 
Som skatteetaten skriver, vil innføring av det nye formatet og andre endringer gjennom 
Sirius-prosjektet medføre ekstra engangskostnader for systemleverandørene. Innføring av 
SAF-T innen 2020 har, slik vi ser det liten eller ingen positiv påvirkning på dette. 
 
Det løpende vedlikeholdsarbeidet i forbindelse med årsoppdateringer vil nok ha tilsvarende 
eller høyere kostnader enn i dag. Dette fordi arbeidet med valg og implementasjon av 
presentasjonsmodell for informasjon i skattemeldingen overlates fra skatteetaten til den 
enkelte systemleverandør. I tillegg er det risiko for økte kostnader, hvis datamodellen i den 
nye skattemeldingen ikke blir “pedagogisk nok” til å bli direkte presentert for skattyter og 
regnskapsfører/revisor. 
 
Det er en reell risiko for at en del av de lavere “utviklings-, drift- og vedlikeholdskostnader” 
som Skatteetaten ser for seg som en konsekvens for seg selv, i stedet vil bli overført til 
systemleverandørene. 

8. Oppsummering 
Vi er positive til fornyingsarbeid i forbindelse med skattemeldingen, og nytt standard digitalt 
format er en viktig del av dette. Samtidig må vi påpeke at opplysningsinnholdet i formatet og 
presentasjonen av det i forbindelse med innlevering og signering er av avgjørende 
betydning for at dette skal gi reelle forenklinger og forbedringer for flere enn skatteetaten. 
 
Fremdriftsplanen er offensiv og krevende, men kan avhjelpes noe dersom skatteetaten 
finner mulighet for å utvikle, drifte og vedlikeholde noen felleskomponenter av presentasjon 
av informasjonen i det nye dataformatet. 
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