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Skattemeldingen hjelper deg
I den nye skattemeldingen er 
postene vi kjenner fra før, erstattet 
med temaer som naturlig hører 
sammen:
• arbeid, trygd og pensjon
• bank, lån og forsikring
• bolig og eiendeler
• familie og helse
• finans
• gave og arv
• personlige forhold

Gjør du endringer i skattemelding-
en, vil du se din oppdaterte skatte-
beregning med én gang. 

I skattemeldingen får du veiledning 
og enkelte svar underveis. Dette 
gjør det enklere å levere korrekte 
opplysninger og få riktig skatt.

Noen får fortsatt skatte- 
meldingen i gammelt format
Selv om de fleste lønnstakere 
og pensjonister skal bruke den 
nye skattemeldingen, vil enkelte 
grupper motta skattemeldingen i 
gammelt format. Dette gjelder for 
eksempel næringsdrivende og 
deres ektefeller, og de som mottar 
skattemeldingen på papir. De vil 
få skattemelding i gammelt format 
fra 31. mars, enten digitalt eller på 
papir i postkassen.

Ingen endring i fristen
Leveringsfristen er som før:  
30. april for lønnstakere og  
pensjonister, og 31. mai for 
næringsdrivende. 

Tidligere skatteoppgjør er mulig 
Etter at du har levert skattemeldin-
gen, kan skatteoppgjøret, med 
noen forbehold, være klart innen 
to uker. For å kunne få skatteopp- 
gjøret tidligere, må disse beting- 
elsene være på plass:
• du bruker ny skattemelding
• du og eventuell ektefelle må 

levere skattemeldingen
• du må ha skatt til gode
• du kan ikke ha ubetalte krav
• skattemeldingen din må ikke ha 

blitt tatt ut til kontroll

Den nye skattemeldingen er kun 
tilgjengelig på skatteetaten.no

Skattemeldingen kommer på 
forskjellige dager
En viktig endring fra tidligere år, 
er at ikke alle får skattemelding-
en samtidig. Skattemeldingen vil 
være tilgjengelig på forskjellige 
datoer.

Du vil motta varsel på e-post eller 
sms når din skattemelding er klar.
De første lønnstakere og pen- 
sjonister kommer til å få skatte-
meldingen 18. mars. Deretter vil vi 
sende ut skattemeldingen i puljer 
frem til 30. mars.  

Alle skal ha mottatt skattemelding-
en innen 1. april.

De fleste lønnsmottakere og pensjonister får en helt ny  
skattemelding. Utsendelsen av skattemeldingen starter 18. mars.
En endring fra tidligere år er at ikke alle får skattemeldingen  
samtidig. 

Slik blir den nye skattemeldingen
 

Ønsker du å abonnere?
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 hvor i landet du  
holder til. Mer informasjon, se 
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo 

mailto:skatteinfo%40skatteetaten.no?subject=
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/starte-og-drive/skatteinfo/
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Elektroniske brukere får skatte- 
kvitteringen tilsendt i Altinn, andre 
får den tilsendt i posten. 

Opplysningsplikt om endring
Selv om en arbeidstaker i 
kildeskatteordningen ikke skal 
levere skattemelding for lønns- 
inntekten sin, har han likevel 
opplysningsplikt om forhold som 
har betydning for skatten. Dersom 
arbeidstakeren ikke lenger opp- 
fyller vilkårene for å være i 
kildeskatteordningen, må skatte-
kontoret få beskjed om det straks.  
Se nærmere om vilkårene her:  
skatteetaten.no/kildeskattlonn.

Skattemelding for andre forhold
En arbeidstaker som har lønns- 
inntekt i kildeskatteordningen, og i 
tillegg har inntekt/formue som skal 
skattlegges etter vanlige regler, 

Arbeidstakere som er med i ordningen for kildeskatt på lønn  
i 2019, vil ikke motta skattemelding.

Kildeskatt – ingen skattemelding 
for lønnsinntekt i 2019

En arbeidstaker som er i kilde- 
skatteordningen for lønn for 2019, 
skal ikke levere skattemelding 
for lønnsinntekter for inntektsåret 
2019. Ved arbeidsgivers rapporter-
ing i a-ordningen gjennom fjoråret, 
er arbeidstakerens lønnsinntekt 
og skatt for 2019 allerede endelig 
fastsatt og beregnet. Arbeidstak-
eren vil derfor ikke få tilsendt en 
skattemelding for lønnsinntekten.

Skattekvittering
Arbeidstakeren vil motta en  
skattekvittering i juni 2020, som 
viser hva arbeidsgiver har rapport-
ert i a-ordningen av totale lønns- 
inntekter, grunnlaget for kildeskatt 
og trukket kildeskatt. 

I tillegg vil skattekvitteringen vise 
om arbeidstakeren har fått noe av 
kildeskatten for 2019 refundert. 

skal levere skattemelding for den 
andre inntekten/formuen.

Dette kan for eksempel være  
pensjon eller uføreytelser fra 
norske pensjonsutbetalere eller 
formue i fast eiendom her i landet. 
Dersom arbeidstakeren ikke  
mottar en forhåndsutfylt skatte-
melding for slik inntekt/formue, 
skal arbeidstakeren levere  
RF-1281 Skattemelding for person 
som ikke har mottatt forhåndsutfylt 
skattemelding og gi skattekontoret 
beskjed om at skattemeldingen 
leveres for å opplyse om denne 
andre inntekten/formuen. 

Utmelding
Arbeidstakere som ønsker at  
lønnsinntekten for 2019 skal bli 
beskattet etter vanlige regler  
istedenfor i kildeskatteordningen, 
må så snart som mulig gi skatte-
kontoret beskjed om det. Elektron- 
iske brukere gir beskjed i kontakt-
skjemaet RF-1306 Kontaktskjema 
for privatpersoner, mens andre gir 
beskjed i utmeldingsskjemaet  
RF-1515 Utmelding av kildeskatt 
på lønn for 2019. 

Fristen for å gi skattekontoret 
beskjed om dette for inntektsåret 
2019 er 30.04.2020. Det gis ingen 
utsettelse med å gi skattekontoret 
denne beskjeden.

Skattemelding etter utmelding
Arbeidstaker som velger skatt- 
legging etter vanlige regler, skal 
levere skattemelding. 

Dersom arbeidstakeren ikke mot-
tar en forhåndsutfylt skattemelding 
etter utmeldingen, skal han levere  
RF-1281 Skattemelding for person 
som ikke har mottatt forhåndsutfylt 
skattemelding. Arbeidstaker som 
velger skattlegging etter vanlige 
regler vil motta et skatteoppgjør.

https://www.skatteetaten.no/kildeskattlonn
https://www.skatteetaten.no/skjema/skattemelding-for-person-som-ikke-har-mottatt-forhandsutfylt-skattemelding/
https://www.skatteetaten.no/skjema/skattemelding-for-person-som-ikke-har-mottatt-forhandsutfylt-skattemelding/
https://www.skatteetaten.no/skjema/skattemelding-for-person-som-ikke-har-mottatt-forhandsutfylt-skattemelding/
https://www.skatteetaten.no/skjema/rf-1306-kontaktskjema-skatteetaten-person/
https://www.skatteetaten.no/skjema/rf-1306-kontaktskjema-skatteetaten-person/
https://www.skatteetaten.no/skjema/utmelding-av-kildeskatt-pa-lonn/
https://www.skatteetaten.no/skjema/utmelding-av-kildeskatt-pa-lonn/
https://www.skatteetaten.no/skjema/skattemelding-for-person-som-ikke-har-mottatt-forhandsutfylt-skattemelding/
https://www.skatteetaten.no/skjema/skattemelding-for-person-som-ikke-har-mottatt-forhandsutfylt-skattemelding/
https://www.skatteetaten.no/skjema/skattemelding-for-person-som-ikke-har-mottatt-forhandsutfylt-skattemelding/
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I ordningen med kildeskatt på 
lønn blir skatten til arbeids- 
takeren fastsatt ved at arbeids-
giveren trekker kildeskatt. 

Refusjon av for mye trukket kildeskatt på lønn 

Arbeidstakere som har blitt trukket 
for mye kan søke om refusjon. 

Det er viktig at arbeidstakerne 
• sjekker om skattekortet viser at 

de er i ordningen før de søker 
om refusjon

• sjekker at arbeidsgiveren faktisk 
har trukket og rapportert for mye 
skatt

• skriver i søknaden hvilket  
år/måned/beløp de krever  
refusjon for

Arbeidstakerne krever refusjon på 
Kontaktskjema for privatperson-
er RF-1306. De finner skjemaet 
på skatteetaten.no, og kan kreve 
refusjon i inntil 3 år etter utløpet 
av det inntektsåret kildeskatten er 
fastsatt for.

Arbeidsgiverne kan kreve refusjon 
for arbeidstakerne hvis de har  
fullmakt som dekker alle skatte-
messige forhold.

Feil avgiftsgrunnlag for arbeids-
giveravgiften
Har du oppgitt feil avgiftsgrunnlag 
i a-meldingen, må du rette avgifts-
grunnlaget i a-meldingen for den 
måneden som er feil. 

Skal du endre arbeidsgiveravgiften 
som var riktig oppgitt på leverings-
fristen, men som har endret seg 
i etterkant? Da kan du lese mer 
om hvordan du kan endre dette i 
veiledningen til a-meldingen.

Tilgang til å se, endre og 
levere skattemeldingen 

Du kan be kunden din dele-
gere rettigheter til deg eller 
ditt kontor, da slipper dere å 
henvende dere til skatte- 
kontoret for å få utskrift av 
skattemeldingen.

Hvem som kan få denne ret-
tigheten og til hva, kan du lese 
mer om her:
Delegert innlevering

Næringsdrivende som skal søke 
om utsettelse av skattemelding-
en, må nå gjøre det elektronisk 
via RF-1114.

Skatteoppkreveren til 
Skatteetaten 

Stortinget har vedtatt å overføre 
skatteoppkreverfunksjonen fra 
kommunene til Skatteetaten fra 
1. juni 2020. Dette innebærer at 
Skatteetaten overtar ansvaret 

for både oppgavene og de ansatte 
som jobber med dette i dag.
Blant oppgavene som overføres er 
innkreving, veiledning og arbeids-
giverkontroll.

Endringen vil innebære at publi-
kum vil få nye kontaktpunkter og 

skjema. Skatteoppkreverne vil 
samlokaliseres med Skatte- 
etaten, og veiledningen vil 
foregå i Skatteetatens kanaler. 

Vi vil komme tilbake med flere 
detaljer rundt endringene når de 
er klare.

Elektronisk søknad om utsettelse

Regnskapsførere og revisorer 
som søker på vegne av klienter 
som er næringsdrivende, skal 
benytte RF-1113.

https://www.skatteetaten.no/skjema/rf-1306-kontaktskjema-skatteetaten-person/
https://www.skatteetaten.no/skjema/rf-1306-kontaktskjema-skatteetaten-person/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsgiveravgift-og-finansskatt/arbeidsgiveravgift-i-a-meldingen/
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/delegere/


Slik ser skjemaet RF-1152 ut inne på Altinn. Bruk piltast/tabulator/rullefelt mot høgre for 
å fylle inn talverdiar i feltet heilt ytst. Manglande talverdiar fører til kontrollutslag.  
Det betyr at du kanskje må levere inn skattemeldinga ein gong til.
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Skattemelding for småkraftverk  
– utfylling av RF-1151 og RF-1152 
Skattemelding for inntektsåret 
2019 skal snart leverast. For  
eigarar av småkraftverk er det 
viktig at Skatteetaten får ei  
korrekt utfylt skattemelding,  
der alle obligatoriske vedlegg  
er med. 

Skjema RF-1151 og RF-1152 er 
obligatoriske vedlegg for kraftverk. 
RF-1152 er det skjemaet der du 
skal føre lineære avskrivingar i 
kraftanlegget. Dette gjeld for drifts-
middel som skal avskrivast over 
40 og 67 år. 

Kva for driftsmiddel som skal 
avskrivast, er det gjeve eksempel 
på i sjølve skjemaet.

Slik fyller du ut
I RF-1151 fører du inn eigedoms- 
skattegrunnlaget (ESG). 

• ESG-verdien vert henta frå  
RF-1152 og saldogruppe G i 
RF-1184 (elektroteknisk utrusting 
og overføringsanlegg) etter at 
frådrag er gjort for avskrivingar. 

• ESG skal førast inn nederst i 
kolonne nr. 23. 

• Dersom du berre eig eit kraft-
verk, så er det berre ei linje som 
skal fyllast ut. 

• Dersom du eig fleire kraftverk 
skal det fyllast ut med ei linje per 
kraftverk. 

Oppsummert er kostprisen ut-
gangspunktet for verdsetjinga av 
kraftanlegget, men med frådrag for 
årlege avskrivingar. 
Det er spesielt viktig at du fyller ut 
løpenummer. Løpenummeret til eit 
kraftverk er fire siffer og det  

representer identiteten til kraft- 
verket. Alle kraftverka i landet har 
fått tildelt løpenummer av NVE. 
Dette skjer når du startar med 
bygginga av kraftverket.  
Du finn det korrekte løpenummeret 
til kraftverket i databasen til NVE 
på denne linken:  
nve.no/energiforsyning/vannkraft/
vannkraftdatabase Du kan også ta 
kontakt med skattekontoret for å få 
opplyst løpenummeret.

• I RF-1152 skjer utfyllinga av 
løpenummer øvst til venstre i 
skjemaet. Alle 4 siffer skal ut-
fyllast. Det er også viktig å fylle 

ut dei andre rubrikkane øvst i 
skjema RF-1152.

• I RF-1151 skal løpenummer 
fyllast ut i kolonne nr. 1 og hugs 
4 siffer. Dersom kraftverket har 
løpenummer 6, så skal dette 
skrivast med 0006. Er løpenum-
meret 850, så skal det skrivast 
med 0850.

• Om du fyller ut RF-1152 og  
RF-1151 direkte i Altinn, må du 
vere klar over at skjermbildet 
ikkje syner heile skjemaet sin 
breidde. Etter at løpenummer 
er utfylt, er det viktig å forflytte 
seg til høgre i skjermbildet, der 
talverdiane skal fyllast ut. 

https://www.nve.no/energiforsyning/vannkraft/vannkraftdatabase/
https://www.nve.no/energiforsyning/vannkraft/vannkraftdatabase/
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Hvem skal levere tredjepartsopplysninger  
om boligutleie?
Fra 1. januar 2020 er alle virksomheter som formidler utleie av  
bolig pålagt å rapportere inn data til Skatteetaten. Hvem omfattes 
av rapporteringsplikten – og hva skal rapporteres inn?

Enkelt forklart gjelder opplysnings- 
plikten for alle som driver med 
formidling av utleie og som tar 
del i betalingen av leieforholdet.
Det gjelder både norske og uten-
landske aktører som opererer i 
Norge. Opplysningsplikten gjelder 
ikke for aktører som kun tar betalt 
for annonseringen, slik som tradi- 
sjonelle rubrikkannonsører.

Opplysningsplikten gjelder også 
for virksomheter som på vegne av 
utleier inngår kontrakt om utleie 
av fast eiendom, hvor formidler 
opptrer som selvstendig mellom-
mann uten å være part i selve ut-
leieforholdet. Plikten gjelder også 
i de tilfeller hvor en virksomhet er 
kontraktspart med den som eier 
eller disponerer utleieobjektet, for 
så å leie til neste leietaker.

Opplysningsplikten gjelder selv om 
det ikke er formidlingsselskapet 
som formidler den faktiske betal- 
ingen. Det er ofte selvstendige 
aktører som håndterer betalingen, 
selv om det utad fremstår som én 
samlet tjeneste. Det er tilstrekkelig 
at det er en forretningsmessig kob- 
ling mellom formidlingstjenesten 
og betalingstjenesten, slik at betal-
ingstjenesten utad fremstår som 
en del av formidlingstjenesten.

Opplysningsplikten gjelder 
uavhengig av om formidlingen 
skjer gjennom en digital formid- 
lingstjeneste eller gjennom andre 
kanaler. 

Mer informasjon finner du på  
skatteetaten.no eller 
Skatteforvaltningsloven §7-5, 8.-9. 
omfanget av rapporteringsplikten, 
eller du kan henvende deg til  
grunnlagsdata@skatteetaten.no

Hva skal rapporteres inn?
• navn og organisasjonsnummer på rapporteringspliktig virksomhet 
• fødselsnummer, d-nummer eller organisasjonsnummer, navn, 

adresse og kontonummer til utleier
• utleiebeløp per utleieforhold (fratrukket gebyr som leietaker betaler 

til formidler)
• eventuelt gebyr som leietaker betaler til formidler per utleieforhold
• provisjon som utleier har betalt til formidleren per utleieforhold eller 

per avregningsperiode
• antall utleiedøgn per utleieforhold (dato fra og til)
• eiendommens vei- eller matrikkeladresse
Se veiledning på skatteetaten.no.  

Skattemelding som kommer i 2021 vil bli forhåndsutfylt med 
informasjon om:
• kortidsutleie av egen bolig under 30 dager 
• utleie av egen fritidsbolig 

Skatteetaten forhåndsutfyller opplysninger om boligen og rapportert 
inntekt, og beregner automatisk skattepliktig inntekt og skatt. Alt er 
synlig på skattemeldingen og skattyter kan kontrollere tallene og 
egenfastsette ved behov.
For utleie som ikke blir forhåndsutfylt, vil den nye skattemeldingen 
gjøre utleier oppmerksom på at både skattepliktige inntekter og 
eventuelle fradrag må egenfastsettes. Skattemeldingen vil også 
veilede utleier. 

https://lovdata.no/lov/2016-05-27-14/§7-5
mailto:grunnlagsdata%40skatteetaten.no?subject=
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/rapportering-og-bransjer/tredjepartsopplysninger/eiendom-og-bolig/formidlingstjenester-eiendomsutleie/om-formidlingstjenester-eiendomsutleie/

