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Skatteetatens app inneholder 
Merverdiavgiftshåndboken og 
Lignings-ABC. Dette er håndbøker 
som er viktige for proffbrukere.  

Lett tilgjengelig
Med Lignings-ABC og Merverdi- 
avgiftshåndboken som app på 
mobilen får du som proffbruker 
tilgang på over 2 000 sider om 
skatt og avgift rett i lomma. Hele 
innholdet lastes enkelt ned én 
gang og lagres på mobilen. Slik 
blir innholdet tilgjengelig selv 
uten nettilgang. Appen har en god 

søkefunksjon som gjør det enkelt 
å finne den informasjonen du leter 
etter. 

 

Hvor finnes appen?
Appen kan lastes ned via  
Apple Store eller Google Play.  
Du finner den der ved å søke  
på Skatteetaten. 

NYHETSBREV TIL REGNSKAPSFØRERE OG REVISORER 

Nr. 2 2013

Nyttig app – der du er, når du trenger det

Enklere å holde seg oppdatert

Skatteetaten tilbyr nå en  
skatteapp for proffbrukere. 
Med den får du tilgang på  
nyttig skatteinformasjon –  
der du er, når du trenger det. 

Nå kan du holde deg oppdatert på hva som blir publisert på skatteetaten.no ved å få varsel fra 
en RSS-leser. En RSS-leser henter automatisk de siste artikler fra sider på skatteetaten.no som du 
abonnerer på. Tjenesten er gratis.

Har du nettlesere som Internet Explorer 7.0 (eller nyere), Opera eller Firefox, trenger du ikke egne 
spesialprogram for å lese RSS.

For å lese mer og abonnere, gå inn på skatteetaten.no/no/Stottemenyer/RSS/

Fakta

•	 Skatteetatens app er  
tilpasset både iPhone 
og Android-telefoner.

•	 Appen gir enkel  
tilgang til over 2 000  
sider om skatt og  
avgift og har god 
søkefunksjon. 

•	 Innholdet er alltid  
tilgjengelig – selv 
uten nettilgang.

•	 Det er gratis å  
laste ned appen.

Fo
to

: 
Sk

at
te

et
at

en

http://www.skatteetaten.no/no/Stottemenyer/RSS/
http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Motta-elektronisk-post-fra-Skatteetaten/
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Ble det noen feil ved utfylling av lønns-  
og trekkoppgavene?

Endringsoppgaver
Endringsoppgaver må sendes inn dersom det er feil på 
tidligere innsendte oppgaver.

Frist 1. mars
For at endringene skal komme med i den forhåndsut-
fylte selvangivelsen, må du sende inn endringsopp-
gavene slik at vi har dem innen 1. mars. Hvis ikke, kan 
ikke skattyter benytte seg av leveringsfritak. Ved-
kommende må også føre opp inntekten selv. Dersom 
skattyter ikke oppgir inntekten, kan det bli aktuelt å 
vurdere tilleggskatt.

Ved utfylling av endringsoppgaven, husk at

•	 alle faste felt må fylles ut fullstendig
•	 fødselsnummer/D-nummer må være identisk med 

den opprinnelige oppgaven
•	 endringsoppgaven kun skal inneholde de koder og 

beløp/antall som skal endres
•	 det er differanse mellom innrapportert beløp og 

riktig beløp som skal fremkomme på  
endringsoppgaven 

•	 hvis det endres til lavere beløp, sett inn negativt 
fortegn

•	 oppgaven kun skal inneholde endringen

Arbeidsgiver skal gi de samme opplysninger til arbeids-
taker og til Skatteetaten. Arbeidsgiver bør samtidig 
informere den ansatte om at han/hun må passe på at 
de nye opplysningene blir med på selvangivelsen. 

Vi anbefaler alle å levere endringsoppgaver via Altinn. 
Du kan lese mer om dette på skatteetaten.no   
og her.

Uidentifiserte oppgaver
Vi mottar mange oppgaver som mangler gyldig fødsels- 
eller D-nummer. Har arbeidsgiver sendt inn uidenti-
fiserte oppgaver, ber vi om at disse identifiseres så 
raskt det lar seg gjøre. Arbeidstakers fødsels- eller 
D-nummer finner du enkelt på vedkommendes  
skattekort. 

Det vil ha store konsekvenser for skattyter/den 
ansatte dersom oppgaven ikke er identifisert:

•	 Lønnsoppgaven kommer ikke med på den forhånds-
utfylte selvangivelsen.

•	 Skattyter må føre opp lønnsinntektene selv.
•	 Skattyter kan ikke benytte leveringsfritak.
•	 Skattyter kan ikke påregne skatteoppgjør i juni.
•	 Forskuddstrekket kommer ikke med i skatte- 

oppgjøret.

Arbeidsgiver kan få sanksjoner på grunn av mangel-
fulle oppgaver.

Fortvil ikke, det er fortsatt muligheter til å rette opp feilene uten nevneverdige  
konsekvenser for arbeidstaker. Du må da sende inn endringsoppgaver.

Nye SKD-meldinger Overgang til Altinn II 
for likningsskjemaDet er kommet to meldinger fra Skattedirektoratet 

(SKD-meldinger) i 2013. 

Melding nummer 01-2013 handler om regnskapsførers 
plikter etter lov og forskrift om autorisasjon.  
Melding nummer 02-2013 handler om reisekostnader 
og fradrag for inngående avgift.

Begge meldingene finner du her: skatteetaten.
no/no/Radgiver/Rettskilder/Skattedirektoratets-
meldinger/?lsxsb=Number

Fra og med 26. februar vil alle likningsskjema være 
flyttet til Altinn II. Det er kun 2012-versjonene som 
vil være tilgjengelig på ny plattform. 

Dersom du har behov å sende inn skjema for tidligere 
år (gjelder RF-1028, RF-1215, RF-1245), er ikke det 
lenger mulig gjennom Altinn. 
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http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Rapportering-til-Skatteetaten/Lonn-og-arbeidsgiveravgift/Lonns--og-trekkoppgaver/
http://www.skatteetaten.no/upload/Lonnsoppgaver/Loennsinnberetning_paa_maskinlesbart_medium_14utg._Godkjent.pdf
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Skattedirektoratets-meldinger/%3Flsxsb%3DNumber
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Skattedirektoratets-meldinger/%3Flsxsb%3DNumber
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Skattedirektoratets-meldinger/%3Flsxsb%3DNumber
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Mulig å bli med i ordningen hele året
2013 er et frivillig prøveår for arbeidsgivere, og det er  
mulig å bli med i ordningen når som helst i løpet av året. 
Fra 2014 blir det obligatorisk for alle.  

For å delta i prøveordningen, forutsettes det inntil videre 
at arbeidsgiver har et lønnssystem som er tilrettelagt for 
det. Frikort kan ikke hentes elektronisk enda. I juni kommer 
det en ny tjeneste der det elektroniske skattekortet kan 
hentes også uten lønnssystem.

Godt fornøyd
- Oppstarten har gått som planlagt og vi er godt fornøyd 
med at flere av de store lønnssystemene er med allerede, 
sier prosjektleder Vibeke Fraenkl fra Skattedirektoratet.

Gjort noen tilpasninger underveis
- Basert på tilbakemeldinger, har vi gjort et par tilpasninger 
for å optimalisere løsningen. For eksempel var det ikke nok 
informasjon i varselet om endret skattekort som ble sendt 
til arbeidsgiver. Dette har vi rettet opp i, forteller Fraenkl. 

Når en ansatt endrer skattekortet, sendes en melding til 
avsender. Dersom regnskapsfører har hentet for én og én 
virksomhet hver for seg, vil navn og organisasjonsnummer 
på den aktuelle organisasjonen komme frem i meldingen. 
Hvis regnskapsfører har sendt inn ett vedlegg på vegne av 

flere kunder, vil regnskapsførers virksomhet være registrert 
som avsender. Dermed 
vil navn og organisa-
sjonsnummer på  
regnskapsførers  
virksomhet vises  
i meldingen som  
kommer ved endringer.

Hovedarbeidsgiver 
eller biarbeidsgiver
I den nye ordningen er 
det også viktig å være oppmerksom på om arbeidsgiver er 
hoved- eller biarbeidsgiver. Hvis arbeidsgiver er i tvil og en 
ansatt har tabelltrekk, er det arbeidsgivers ansvar å avklare 
med den ansatte om tabell eller prosent skal brukes. I 
prøveordningen kan man bruke papirskattekortet for å finne 
ut av dette. 

- Vi har oppfordret leverandørene til å lage et valg for  
hoved-/biarbeidsgiver i lønnssystemet. Flere leverandører 
har allerede gjort dette, forklarer Fraenkl. 
  
   Spørsmål?
   Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send dem gjerne  
   til eskattekort@skatteetaten.no. 

Selskap med utenlandske styreledere  
leverer fortsatt på papir  

God oppstart for elektronisk skattekort

Dette begrunnes med at de ikke kan levere elektronisk. 
Men det er feil. Altinnportalen har innleveringsmulig-
heter også for personer med D-nummer, og som ikke 
har adresse i Norge. 

Det er tre måter for personer med D-nummer å 
skaffe seg elektronisk ID på:
•	 Bank ID – med kodebrikke fra bank
•	 Buypass – med smartkort og kortleser
•	 Commfides – med USB-pinne
 

På Altinnportalen, i bildet for pålogging, kan du lese 
mer om elektronisk ID og hvordan du går frem for å 
skaffe slik ID.

Viktig med riktige roller
For å kunne benytte seg av Altinnportalen er det  
viktig at personer tilknyttet virksomheten er registrert 
i Enhetsregisteret med riktige roller. Roller og rettig- 
heter varierer ut fra virksomhetstype. Dette kan du 
lese mer om på Altinnportalen under Ofte stilte spørs-
mål/Tilgansstyring/Rolleoversikt.  Du kan også  
kontakte Altinn brukerservice på tlf  75 00 60 00.

OBS!
Fortsatt er det slik at verdipapirfond ikke kan benytte 
seg av elektronisk innlevering. Dette er noe Skatte-
etaten jobber med å finne en løsning på.

Selv om Altinn har vært åpen for levering av 
selvangivelsen i mange år, så er det fortsatt 

mange selskap som leverer på papir. Særlig 
gjelder dette selskap med utenlandske  
styreledere (personer med D-nummer). 

Fra desember 2012 har det vært mulig å delta i prøveordningen for elektronisk skattekort. I løpet  
av de tre første månedene hentet over 20 000 arbeidsgivere skattekort for 600 000 arbeidstakere.
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https://www.altinn.no/no/Portalhjelp/Administrere-rettigheter-og-prosessteg/Rolleoversikt/
https://www.altinn.no/no/Portalhjelp/Administrere-rettigheter-og-prosessteg/Rolleoversikt/
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Skatteinfo publiseres av Skatteetaten. Har du innspill eller ønsker å få nyhetsbrevet tilsendt på e-post? Kontakt oss på:  
skatteinfo@skatteetaten.no. Husk å oppgi hvilket fylke du holder til i. For mer informasjon se skatteetaten.no/artikler-skatteinfo.

T jenesten heter Mine krav og betalinger og finnes på 
altinn.no. Foreløpig må klienten selv delegere til-

gang til tjenesten til sin regnskapsfører (eller andre).

Jobbes med tilgang
Det jobbes med å gi regnskapsførere direkte tilgang til 
tjenesten på vegne av klienten. 

Dette gjør du
Når du har fått tilgang, logger du inn på vanlig måte. 
Velg aktuell klient, gå inn på Skjemaer og tjenester 
og skroll ned til Mine krav og betalinger. Da vil du få 
direkte tilgang til din klients oversikt over tilgode/
utestående skatt og arbeidsgiveravgift. 

Ikke se forskuddstrekk
Du vil ikke se forskuddstrekk (skattetrekk i lønn fra  
arbeidsgiver) i denne oversikten. Vær også oppmerk-
som på at det kan ta et par dager før eventuelle 
innbetalinger er tilgjengelig i oversikten over inn-/
utbetalinger.

Feil
Dersom du mener det er feil eller uoverensstemmelser i 
din oversikt, kontakt din lokale skatteoppkrever: 
skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/
Kontor/.

Vedrørende merverdiavgift
Mine krav og betalinger gir ikke oversikt over tilgode-  
beløp eller inn-/utbetalinger på merverdiavgift. Da kan 
du bruke tjenesten Momskonto for bedrifter i Altinn.

Resultatene fra spørreundersøkelsen om  
Skatteinfo, som ble sendt før jul i fjor, viser  
at leserne er godt fornøyd med skrivet.

Leser Skatteinfo regelmessig
96 prosent av respondentene leser skrivet  
regelmessig. De som ikke leser det, har begrunnet  
det med at de ikke har tid. 

Flest fra små og mellomstore bedrifter
De fleste av leserne kommer fra små og mellom-
store bedrifter. Men over 15 prosent jobber også i  
bedrifter med over 50 ansatte.

Interesser rundt stoffvalg
Det er størst interesse for informasjon om nye 
lover/lovendringer. Etatens praktisering av  
regelverket og nyhetspreget stoff kommer nesten 
like høyt opp på listen.

Ønsker innspill
Skatteinfo-redaksjonen vil gjerne takke alle som 
har deltatt i undersøkelsen. Vi ønsker fortsatt tips 
om hva dere ønsker å lese om. De sendes til  
skatteinfo@skatteetaten.no

Sjekk tjenesten Mine krav og betalinger

Spørreundersøkelse om Skatteinfo

Skatteetaten gir deg nå mulighet til å hjelpe din klient med å sjekke hvor mye de har til gode  
eller skylder i skatt og arbeidsgiveravgift. Tjenesten gjelder personlige skattyere og skal gjøre det 
lettere å ha økonomisk oversikt til enhver tid.
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Tjenesten gir deg en oversikt over 

•	 alle inn- og utbetalinger på skatt og  
arbeidsgiveravgift 

•	 alle krav som er under fire år gamle,  
samt eldre krav dersom de fortsatt ikke er betalt 

•	 betalingsdetaljer for krav og inn- og  
utbetalinger

Du finner tjenesten også via:

skatteetaten.no/no/Person/Skatte-oppgjor/Mine-
krav-og-betalinger/

http://www.skatteetaten.no/artikler-skatteinfo
http://skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/Kontor/
http://skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/Kontor/
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Skatteetaten/Momskonto-for-bedrifter/
http://www.skatteetaten.no/no/person/skatteoppgjor/mine-krav-og-betalinger/
http://www.skatteetaten.no/no/person/skatteoppgjor/mine-krav-og-betalinger/

