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Høringssvar – skattemelding for næringsdrivende på standardisert digitalt 

format 

Vi viser til Skattedirektoratets høringsbrev av 15. mars 2019 vedrørende forslag til endring av 

skatteforvaltningsloven § 8-15 første ledd, slik at det i forskrift kan fastsettes at skattemelding 

for næringsdrivende skal leveres på standardisert digitalt format. Slik hjemmel foreslås regulert 

i skattelovforskriften § 8-2-7. 

Saken er behandlet i Regnskap Norges fagutvalg. 

Formålet med SIRIUS 

Regnskap Norges viktigste tilbakemelding i denne høringen, er at ny skattemeldingsløsning må 

bli så gjennomarbeidet og robust at denne oppfyller formålet som er angitt i Prop. 1 S (2017-

2018).  

Den nye løsningen skal ut fra omtalen tilgjengeliggjøre flere opplysninger ved utfyllingen, 

redusere antall feil gjennom dialogfunksjonalitet, forbedre arbeidsprosessene, gi betydelige 

forenklinger for næringslivet, forbedre kvaliteten på skattemeldingene som leveres og styrke de 

opplysningspliktiges rettssikkerhet. Dette skal videre bidra til redusert ressursbruk til kontroll 

og endringer hos Skatteetaten.  

Den nye løsningen legger grunnlaget for hvordan skattemeldinger skal fylles ut i en årrekke 

fremover. Av den grunn mener vi det er helt nødvendig at Skatteetaten arbeider tett sammen 

representanter for sentrale brukergrupper og systemleverandører som leverer 

årsoppgjørssystemer, for å finne en løsning som de involverte mener vil oppfylle målene som er 
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satt og som dermed utgjør en klar forbedring i forhold til det eksisterende skjemaverket. 

Resultatet av arbeidet bør ut på bred høring. 

Etter hva vi kjenner til har arbeidet så langt kun foregått innad i Skatteetaten, riktig nok med 

enkelte orienteringsmøter med utvalgte systemleverandører og enkelte av oss 

brukerorganisasjoner.  

I og med at hovedfokus ligger på brukeropplevelsen, er vi betenkte over en slik arbeidsform. 

Fremdrift i prosjektet 

Vi har fått inntrykk av at arbeidet med å konstruere fremtidig skattemeldingsløsning har 

kommet relativt kort. Det er besluttet å innføre et temabasert opplegg. Medio april var det 

fremdeles en rekke temaer som ikke var valgt ut.  

Tilsvarende gjensto det også mye arbeid med å vurdere hvilke informasjonselementer som skal 

være opplysningspliktige i fremtiden. 

I sum medfører dette at det vanskelig kan foretas en kvalifisert vurdering av om den ønskede 

tematiserte oppbyggingen faktisk er den som bør prefereres.  

Vi vil sterkt oppfordre til å bruke nødvendig tid til å finne en god og fremtidsrettet løsning som 

oppfyller formålet.  

Vi har vanskeligheter med å se at den fremdriftsplan som er lagt med full lansering allerede i 

2021, gir tilstrekkelig tid til å lande best mulig brukeropplevelse og samtidig vil gi både 

systemleverandører og Skatteetaten tilstrekkelig tid til å utvikle og tilpasse sine systemer.  

Det må også tilrettelegges for kvalitetssikring av alle prosesser. 

Etter hva vi er kjent med er ikke dette et prosjekt som er initiert av næringslivet selv. Vi ser 

heller ingen viktige årsaker til å stå fast ved prosjektløpet, men tror det er formålstjenlig at 

prosjektperioden utvides med ett år inntil videre.  

Utfordringer i overgangsperiode 

I høringsnotatet blir det anslått at om lag 30 000 næringsdrivende som i dag leverer 

skattemeldinger via portal må finne andre løsninger enn Næringsrapport skatt. I tillegg varsles 

det at flere som bruker Næringsrapport skatt i dag, må finne andre løsninger.  

Vi antar et større antall av disse vil etterspørre bistand fra regnskapsfører. Vi mener dette vil gi 

bedre kvalitet på innleverte skattemeldinger. Samtidig er det realistisk at dette kan by på noen 

kapasitetsutfordringer i en overgangsperiode.  
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I tillegg tar det noe tid å etablere en samarbeidsrelasjon, særlig relatert til tilpasning av den 

næringsdrivendes egne rutiner og gjennomgang av regnskapet som overtas. Det er nok også en 

fare for at flere av disse kan ha svakheter ved sin bokførsel i dag, noe som kan gjøre 

innføringsfasen spesielt arbeidskrevende.  

Etter vårt skjønn er dette utfordringer som må overvåkes. Det kan eksempelvis bli nødvendig å 

utvise romslighet knyttet til frist for innlevering for næringslivet de første årene etter 

overgangen. 

For øvrig mener vi det er viktig at kostnaden med å innlevere skattemeldinger ikke må bli så stor 

at dette går utover nye virksomhetsetableringer. Et viktig virkemiddel vil være å tilpasse 

Næringsrapport skatt, slik at denne er et alternativ for mindre virksomheter og vanlige 

foretaksformer. 

Hjemmel 

Når det gjelder høringens spørsmål om endring av skatteforvaltningsloven § 8-15 første ledd, 

slik at det i forskrift kan fastsettes at skattemelding for næringsdrivende skal leveres på 

standardisert digitalt format, mener vi det er fornuftig å innføre slik hjemmel.  

Det er likevel viktig at forskriftshjemmelen som foreslås regulert i skattelovforskriften § 8-2-7, 

ikke får ikrafttredelse før det er god oppslutning om at forslag til ny skattemeldingsløsning ser 

ut til å oppfylle formålet. 

Som nevnt ovenfor bør også forslaget til tematisering med respektive informasjonselementer ut 

på høring. En god skisse til hvordan brukeropplevelsen vil bli, bør følge med.  

Rettssikkerhet – flytting av ansvar 

Vi har forstått det slik at den nye skattemeldingsløsningen bygger på at det blir den enkelte 

systemleverandør som beslutter hvordan brukeropplevelsen skal være. I dag beslutter som kjent 

Skattedirektoratet hvordan skjemaene skal se ut, basert på sin tolkning av regelverket. 

Skjemautformingen har rettslig sett virkning på linje med en forskrift.  

Endringen som nå gjøres innebærer at Skattedirektoratet beslutter hvilken informasjon 

Skatteetaten skal ha inn, men overlater hvordan brukerne skal komme frem til opplysningene til 

systemleverandørene og skattyterne selv. I dette ligger også mye lovforståelse.  

Vi kan ikke se at dette verken er hensiktsmessig arbeidsmetode eller betryggende med tanke på 

rettssikkerheten.  

En slik arbeidsfordeling medfører at vi går fra at én institusjon utarbeider hvordan 

opplysningsplikten skal ivaretas, til at mange må gjøre samme jobb. 
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En klar fordel med dagens løsning er at Skattedirektoratet innehar et reelt ansvar for at 

skjemaene ivaretar lovgivningen på rett måte. Fare for tilleggsskatt ved feil som skyldes 

skjemautforming, er i praksis ikke-eksisterende. Når ansvaret for brukeropplevelsen flyttes over 

til systemleverandørene, åpner dette for bruk av tilleggsskatt ved tilsvarende feil. Dermed 

påvirkes også rettssikkerheten.   

Etter vår vurdering bør Skattedirektoratet i fremtiden foreslå et oppsett som 

systemleverandørene kan ta utgangspunkt i, som erstatning for dagens skjemaer. Så får det 

heller være opp til systemleverandørene å ta dette i bruk. 

Vi mener dessuten at Finansdepartementet må se nærmere på hvordan tilleggsskatt skal 

håndteres i det nye regimet. 

Rettssikkerhet - systemgenererte kontroller 

Vi har erfaring med at det har oppstått en del utfordringer i a-ordningen knyttet til at noen 

systemgenererte oppgavekontroller først foretas i skatteetatens systemer. En rekke 

arbeidsgivere har fått tvangsmulkt som følge av dette.  

Vi anbefaler sterkt at tilsvarende ikke skjer i skattemeldingsløsningen. Så langt det er mulig bør 

systemgenererte kontroller utføres i skattyternes systemer.  

Rettssikkerhet – konsistens i opplysningene 

Det legges opp til at skattyter vil få en nøkkeltallsrapport i retur, som kan brukes til å kontrollere 

om innleverte opplysninger er i samsvar med egne opplysninger. Dette utfordrer hva du faktisk 

skal anses for å ha levert, for det er strengt tatt bare nøkkeltallene skattyter får kvalitetssikret. 

Dette utgjør en klar endring i forhold til eksisterende skjemabaserte løsning, hvor det er mulig å 

sammenligne hva skattyter har levert med hva som ligger lagret i Altinn. 

I den grad data konverteres på veien fra visningen skattyter forholder seg til og frem til 

skatteetatens saksbehandlingssystem, er det reell fare for at opplysningene skattyter mener å 

levere ikke stemmer overens med hva skatteetaten saksbehandler.  

Vi mener også dette utfordrer hvordan bruk av tilleggsskatt skal praktiseres. Vi oppfordrer 

Finansdepartementet til å vurdere dette nærmere. 

Rettssikkerhet – tidligere års skattemeldinger 

Den nye løsningen gjør skattytere avhengige av årsoppgjørssystemer for å lese egne 

skattemeldinger. Det ligger en utfordring i at bytte av system kan medføre problemer med å lese 

gamle skattemeldinger, særlig dersom ny systemleverandør ikke har støtte for et gammelt år. 

Særlig utfordrende vil dette bli når vi får større omlegginger i skattesystemet. 

Vi mener denne utfordringen må vurderes nærmere.  
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Ett tiltak det er nærliggende å ta tak i, er å begrense endringsadgangen til fem år i alle saker, jf 

skatteforvaltningsloven § 12-6.  

Forholdet til Altinn 

Vi har de senere årene observert at både Skatteetaten og andre etater får betydelige 

utviklingsmidler til å utvikle egne løsninger, fremfor å bevilge Altinn midler til å utvikle 

fellesløsninger som ivaretar samme interesser og som samtidig gir andre etater mulighet til å 

bruke teknologien. Dette gjelder etter hva vi kan se også dette prosjektet. 

Det er utviklingstrekk som går i retning av at Altinn etter hvert vil fremstå som en 

innloggingsportal med arkivfunksjonalitet. Tjenestene til etatene vil være tilgjengelige med hjelp 

av dyplenker til etatenes individuelle løsninger.  

Vi er bekymret over denne utviklingen, da den både fremstår som kostnadskrevende og øker 

risikoen for lite omforent brukeropplevelse. Dette kan bidra til at flere prosjekter kommer i gang 

senere enn nødvendig eller i verste fall ikke iverksettes. Videre kan dette begrense mulighetene 

til å få til god dataflyt mellom systemene.  

Vi benytter anledningen til å oppfordre til å ivareta videreutvikling av gode fellestjenester 

gjennom Altinn også i fremtiden. 

 

 

Med vennlig hilsen, 

Regnskap Norge 

Christine Lundberg Larsen 

Adm. dir.    

        Knut Høylie 

        Fagansvarlig kompetanse 
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