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Samarbeid mot arbeidslivskriminalitet
I  Bergen, Stavanger og Oslo skal medarbeidere fra Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten 
jobbe sammen om å gjennomføre felles tilsyn, veiledning og kontroll mot utvalgte bransjer. Målet er å 
effektivisere innsatsen gjennom koordinerte aksjoner basert på felles analyser og handlingsplaner. 

Positive erfaringer 
Etatenes felles innsats mot  
arbeidslivskriminalitet i 2015 er en 
videreutvikling av et pilotprosjekt i 
Bergen. Her sitter folk fra NAV, 
Arbeidstilsynet, Skatteetaten, samt 
kemneren, og jobber sammen før, 
under og etter tilsyn. 

– Erfaringene fra pilotprosjektet 
i Bergen viser at det er mye å 
hente på å samarbeide tett når det 
gjelder kontroller i utsatte bransjer 
som bygge-  og anleggsbransjen, 
sier skattedirektør Hans Christian 
Holte. 

Alvorlig samfunnsproblem 
– I løpet av det siste året er det 
avdekket flere omfattende saker 
innen økonomisk og annen alvorlig 
organisert kriminalitet. Vi har sett 
eksempler på trygdesvindel, hvit-
vasking og ikke minst grov  
utnyttelse av mennesker som 
tvinges til arbeid, til å unndra  
skatter og til å svindle. 

Dette er et alvorlig samfunns- 
problem, og det er viktig at vi  
bekjemper arbeidslivskriminalitet 
gjennom et styrket samarbeid  
mellom politi, kontrolletater  

og tilsynsmyndigheter, sier  
politidirektør Odd Reidar  
Humlegård. 

De tre samlokaliserte enhetene  
blir litt forskjellig sammensatt,  
men vil hvert sted bestå av10–20  
medarbeidere fra de fire etatene. 
Der det er mulig, vil det i tillegg 
være medarbeidere fra de  
kommunale skatteoppkreverne  
og tollvesenet.

Det er også opprettet lignende 
samarbeidsenheter i resten av 
landet.
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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.

Bilde: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson klippet den røde snoren da samarbeidsprosjektet ble  
offisielt åpnet 12. februar i år. Foto: Skatteetaten
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http://skatteetaten.no/en/Bedrift-og-organisasjon/Drive-bedrift/Skatteinfo--nyheter-til-revisorer-og-regnskapsforere/


år i justeringsperioden. Hva som 
pliktes oppbevart, er beskrevet i 
kapittel 9 i forskrift til merverdi- 
avgiftsloven. 

Vær spesielt oppmerksom på at  
begge parter har særskilt opp- 
bevaringsplikt når det gjelder  
justeringsavtaler etter §§ 9-3-3  
og 9-3-5.

Les mer om dette på lovdata.no

Arbeidspapirer/dokumentasjon
Det er ingen endringer i forskrift 
eller lov i forbindelse med redusert 
oppbevaringstid for revisors  
arbeidspapirer eller regnskaps-
førers oppdragsdokumentasjon. 

Andre lover
Oppbevaringsreglene i toll og  
avgiftsbestemmelsene er de 
samme. Her er det fortsatt ti års 
oppbevaringsplikt som gjelder. Det 
er heller ikke gjort endring i  
ligningsloven når det gjelder 
adgang til å endre ligningen ti år 
tilbake i tid. 

Vurder nøye
Vi oppfordrer til å vurdere nøye 
hva som kan kastes og hva som 
skal oppbevares, slik at lovens  
krav oppfylles. 

Sjekk med klienten
Sjekk avtale med klienten, for 
å unngå å kaste materiale som 
klienten selv ønsker å oppbevare 
utover gitte krav.

Skatteetaten har utarbeidet  
et informasjonsskriv som  
gir en kort innføring i regel- 
verket for oversettelses- 
tjenester.  

 
Mange henvendelser
Skatteetaten mottar hvert  
år mange henvendelser  
om det skal beregnes  
merverdiavgift på  
oversettelsestjenester.

Avgiftspliktig
Hovedregelen er at salg av 
oversettelsestjenester i Norge er 
avgiftspliktig, men det er unntak. 
Et viktig unntak er når personer 
omsetter og selger eget verk. Et 
annet unntak er hvis en utfører 
oppdrag fra utlandet.

Vil du vite mer?
Mer om dette kan du lese  
i informasjonsskrivet om over- 
settelsestjenester som du finner 
på skatteetaten.no. 

Skrivet er også sendt ut til over-
settere og tolkebransjen. Det er i 
tillegg distribuert på en del nett-  
sider innenfor bransjen, og i  
sosiale medier. 
 

Nye regler gir nye spørsmål og 
utfordringer. 

Skatteetaten har fått mange hen-
vendelser om justeringsreglene  
og revisors arbeidspapirer.

Hovedregelen for oppbevaring av 
regnskapsmateriale er fra  
1. januar 2015 satt ned fra ti til fem 
år. Det er imidlertid en del unntak.

Justeringsreglene
Det er fortsatt ti års opp- 
bevaringstid for dokumentasjon av 
kjøp av kapitalvarer. Det er egne 
dokumentasjonsregler knyttet til 
justeringsreglene for kapitalvarer i 
merverdiavgiftsloven. Opp- 
bevaringsperioden for denne  
dokumentasjonen er satt ned til 
fem år. Vær oppmerksom på at 
oppbevaringstiden regnes fra siste 

Merverdiavgift  
på oversettelses- 
tjenester
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Endret opp- 
bevaringstid for  
regnskapsmateriale
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-15-1540/KAPITTEL_9%2523%25C2%25A79-1%23KAPITTEL_9
http://www.skatteetaten.no/en/Bedrift-og-organisasjon/Drive-bedrift/Spesielle-bransjer/Tolk/


kontrolleres. Har du sendt flere 
a-meldinger, viser siste tilbakemelding 
hvilke som er gyldige for måneden, 
hvilke som er avvist og hvilke som 
eventuelt er erstattet. 

I avstemmingsrapporten kan du 
sjekke om skyldig forskuddstrekk og 
arbeidsgiveravgift stemmer, og  
kontrollere innmeldte arbeidsforhold. 

Veiledningen for lønnssystem, kapittel 
1.4 i Altinn, har mer om korrigeringer. 
Dette gjelder også for deg som  
rapporterer utenom lønnssystem. 

Hold deg til én rapporteringskanal
Vi anbefaler sterkt å holde deg til 
én rapporteringskanal. Sender du 
a-meldingen fra lønnssystemet, må du 
også korrigere fra lønnssystemet. 

Rapportering i flere kanaler skaper 

A-ordningen kan verken rette eller 
slette a-meldinger for deg, men det  
er mulig å korrigere selv.

Sender du a-meldingen fra lønns- 
system, er det flere måter å korrigere 
på. Du kan rette enkeltopplysninger 
ved å sende en ny melding, erstatte 
hele meldinger, eller i noen tilfeller 
nulle ut meldinger.

Registrerer du a-meldingen direkte 
i Altinn, er det kun siste a-melding 
som gjelder. Her kan du hente opp 
innsendt melding og korrigere den.

Bruk hjelpemidlene
Husk å sjekke tilbakemeldingen hver 
gang du har sendt inn en a-meld-
ing. Her kan du se om a-meldingen 
er mottatt, eller om den er avvist på 
grunn av feil. Du finner også oversikt 
over avvik som må rettes eller  

Noen ganger er det behov for å rette innsendte a-meldinger, særlig nå i oppstarten når en skal lære 
seg ordningen og kanskje gjør noen feil. 

A-ordningen: Hvordan korrigere?

problemer med rapportering, tolking 
av tilbakemelding og senere  
korrigering. 

Hvis du har sendt inn opplysninger  
om et arbeidsforhold både i lønns- 
systemet og ved direkte registrering, 
er det sannsynligvis registrert dobbelt 
og har fått to ulike arbeidsforhold. I 
slike tilfeller er det som regel riktig å 
korrigere det som ble registrert direkte 
i Altinn.

Trenger du mer informasjon, sjekk  
altinn.no/a-ordningen 

Illustrasjonsfoto: iStockphoto

A-melding fra konkursbo 
Du kan også sende inn a-melding fra 
konkursbo. Les mer om dette her:
altinn.no/no/a-ordningen/Nyheter
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https://www.altinn.no/no/a-ordningen/veiledning-og-hjelp/Veiledning-og-kodespeil/
http://altinn.no/a-ordningen
https://www.altinn.no/no/a-ordningen/Nyheter/Vent-med-innsending-av-a-melding-for-konkursbo/


• Modeller for effektiv  
utvelgelse av omsetnings- 
oppgaver til kontroll

• Færre skjønn og jevnere  
arbeidsbyrde med  
predektive modeller

• Hvordan får vi nærings- 
drivende til å levere til  
rett tid?

• Hvorfor leverer fortsatt  
så mange selvangivelsen  
på papir? 

Denne og andre utgaver  
finner du på:
skatteetaten.no/analysenytt

Få med deg ny utgave av  
Skatteetatens Analysenytt.
 

Bladet er en artikkelsamling som  
presenterer aktuelle analyser  
om skattetema. 

I denne utgaven kan du lese  
om følgende:
• Ny måte å kontrollere  

selvangivelsen på – fra fokus  
på enkeltposter til skattytere  
som gjør feil

• Skattekistens hull – hvordan  
få kunnskap om etterlevelse 

Skatteetatens Analysenytt

1

Det er kommet to nye  
skjemaer det er viktig å  
merke seg: 

• RF-1315 Begrensning  
av rentefradrag mellom  
nærstående 2014

• RF-1318 Salg av bolig,  
fritidsbolig, tomt –  
gevinst-/tapsberegning

Skjemaoversikt finner du her: 
skatteetaten.no/en/Skjemaer

I perioden 19.–23. mars legges 
de forhåndsutfylte selvan- 
givelsene ut puljevis i Altinn.

Nedlasting av preutfyllingsdata til 
sluttbrukersystem blir tilgjengelig i 
samme periode.

E-brukere blir varslet når deres 
selvangivelse er lagt ut.

Slik finner du en slettet virksomhet  
i Altinn:
1. Klikk på “Min meldingsboks”
2. Klikk på “Den jeg representerer   
    nå” og velg “Vis flere”
3. Velg slettede enheter, velg       
    foretak, fyll ut og send inn

To nye skjemaer

Slettet virksomhet 

Selvangivelsen for 2014
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http://www.skatteetaten.no/en/About-Skatteetaten/Statistikk-og-analyse/Skatteetatens-analysenytt/
http://www.skatteetaten.no/en/Skjemaer/

