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Vi støtter at det innføres et standardisert digitalt format for skattemeldingen. Dersom det 
skal føre til forenklinger for næringslivet krever det imidlertid mer enn bare å erstatte 
dagens standardiserte skjemaer med et nytt standardisert format.  
 
Samarbeid med Bransjeorganisasjoner 
Revisorforeningen deltar sammen med flere bransjeorganisasjoner i møter med SIRIUS-
prosjektet om den nye skattemeldingen. Vi mener det er svært viktig at samarbeidet 
videreføres og at det kan gi verdifulle innspill til det videre arbeidet. Basert på våre 
observasjoner av prosjektet så langt er vi skeptiske til om prosjektet tar ut potensialet som 
det har og til fremdriften av prosjektet. Et område hvor potensialet ikke ser ut til å være tatt 
ut er når det gjelder rundt samordning med andre prosjekter i Skatteetaten som for 
eksempel SAF-T prosjektet, fremtidig mva-melding og Nordic Smart Government. Tiden frem 
til den planlagte pilotinnføringen for inntektsåret 2019 og med pliktig innlevering i et 
standardisert digitalt format for alle i 2020, er kort og det er svært viktig med god 
kommunikasjon med systemleverandører og brukere om tidsplanen skal kunne nås.  
 
Opplysningsbyrden må reduseres  
Skattedirektoratet skriver dette om hvilke opplysninger som skal inn i den nye digitale 
skattemeldingen (pkt 4.2):  
 
«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. Skattemeldingen for næringsdrivende vil 
inneholde en aggregert saldobalanse som i dag, og skal sikre en tydelig logisk sammenheng 
mellom skattemeldingen og de opplysningene som kan innhentes i en SAF-T-fil i forbindelse 
med kontroll.» 
 
Etter vårt syn er det sentralt at dette blir fulgt opp før innføring av nytt digitalt format for 
skattemeldingen. 
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Vi mener at den kritiske vurderingen av hvilke opplysninger det er behov for å kreve bør ta 
utgangspunkt i at de skattepliktige kun skal rapportere skattbar inntekt.  Det bør være 
begrenset behov for å innhente opplysninger om enkeltposter i regnskapet, offentlige 
opplysninger og opplysninger som allerede hentes inn fra andre rapporteringer til 
myndighetene gjennom skattemeldingen. Skatteetaten bør heller be om mer detaljerte 
opplysninger ved behov. Med et slikt utgangspunkt, kan det vurderes å få inn visse 
tilleggsopplysninger som anses helt sentrale periodisk, for å sikre riktig skattefastsetting, 
nødvendig kontroll/analyse og eventuelt for statistikk.  
 
Innlevering og kontroll av skattemeldingen 
Etter det vi forstår vil det bli lagt opp til automatisk validering av skattemeldingen før 
innlevering og en automatisk kontroll av innholdet med tilbakemelding etter innlevering. 
Disse valideringene/kontrollene bør være brukervennlige og transparente. Vedrørende 
brukervennlighet tenker vi særlig på det å unngå et tilsvarende kontrollregime som for 
aksjonærregisteroppgaven, der det er vanskelig å levere om filen ikke blir validert fullt ut. En 
skattemelding er skattyters påstand. Vi er enige i at det gis tilbakemeldinger om filen viser 
avvik i kontrollene, men i siste instans må skattyter kunne velge å sende inn og ikke nektes 
innlevering selv om det skulle være enkelte avvik avdekket i valideringen. Vedrørende 
transparens tenker vi at det vil være hensiktsmessig at skattyterne og revisor får vite hvilke 
kontroller som ligger inne i valideringsprosessen. Kontrollene bør ikke bare synliggjøres ved 
feil. Gjennom dette vil næringslivet kunne spare ressurser i påfølgende situasjoner hvor de 
skal kontrollere de samme forholdene, for eksempel ved en due diligence. 
 
Den digitale skattemeldingen vil være en XML-fil med standardiserte felter. Filen vil ikke 
være lesbar uten bruk av et årsoppgjørssystem eller annen programvare som kan tolke filen. 
Vi mener det er en svært viktig forutsetning for løsningen at skattyter skal kunne se en 
forståelig og lesbar rapport av skattemeldingen i PDF eller tilsvarende fra Altinn. Slike 
rapporter er i dag tilgjengelige for a-meldingen.  For revisor er det av avgjørende betydning å 
kunne verifisere at skattemeldingen som lastes opp i Altinn og som skal signeres, er den 
samme skattemeldingen revisor har revidert. Det er ikke tilstrekkelig at revisor får en 
rapport av enkelte nøkkeltall. 
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