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I januar har innskudd, utlån og renter blitt inn-
rapportert til Skatteetaten på nye måter. Moderne 

dataformater, nye innrapporteringskanaler og mer 
automatisering av dataene har vært nyskapningene. 

Lærerik dialog
Skatteetaten opprettet et eget operasjonssenter for at 
oppgavegiverne skulle få innrapportert innen fristen. 
– I januar har vi mottatt flere enn 600 telefonsamtaler 
og svart på mer enn 800 e-poster, forteller ansvarlig 
for operasjonssenteret, Anders Hofset. Dialogen med 
oppgavegiverne har vært lærerik for begge parter.

Drar nytte av elektroniske data
Altinn er en viktig faktor for god informasjonsflyt. 
MAG-prosjektet har i 2012 utviklet sju nye skjema i 
Altinn for at næringslivet skal kunne innrapportere 
elektronisk. Disse skjemaene er  RF-1183 Innskudd, 
utlån og renter, RF-1301 Likningsoppgaver som vedlegg, 
og fem skjemaer vedrørende kjøp fra primærnæring. 

Arbeidet med innrapporteringsordninger og bruker-
vennlige skjemaer fortsetter i 2013. 
 
Fokus på fagsystemleverandører
I 2013 intensiveres samarbeidet med leverandørene av 
lønns-, personal- og regnskapssystemer som nærings-
livet benytter. Målet er at systemene i enda større 
grad skal integreres med Altinn. Fordelen blir at de 
som innrapporterer kan arbeide i sine fagsystemer 
mens koblingen til Altinn skjer i bakgrunnen.

Fra papir til elektronisk innrapportering
På Skatteetatens årskonferanser for regnskapsførere, 
revisorer og rådgivere sist vinter, oppfordret pro- 
sjektet til to ting: Bytt ut papir med elektronisk inn- 
rapportering via Altinn, og tilby deres rådgivnings- 
tjenester til barnehager, boligsameier og  
boligselskaper. 
 
De foreløpige tallene viser  
en positiv utvikling:

 
Pass og stell av barn 
(barnehager)

2012 
pr. 31.1. 
2013

 

2011

 
Nedgang i 
prosent

Antall papiroppgaver 7 881 13 027 39,5

Antall papirleveranser 244 590 58,6

 
 
Boligsameier

2012
pr. 31.1. 
2013

 
 
2011

 
Nedgang i 
prosent

Antall papiroppgaver  19 010 31 579 39,8

Antall papirleveranser 889  1 572 43,4

Boligselskaper 
(borettslag/bolig-
aksjeselskaper)

2012 
pr. 31.1. 
2013

 
 
2011

 
Nedgang i 
prosent

Antall papiroppgaver  4 356 8 531 48,9

Antall papirleveranser 166  490 66,1

NYHETSBREV TIL REGNSKAPSFØRERE OG REVISORER 

Nr. 3 2013

MAG-prosjektet er i full gang 
Skatteetatens MAG-prosjekt (modernisering av 
grunnlagsdata) har tatt de første skrittene mot 
fremtidens håndtering av data fra næringslivet. 
En forutsetning for gode grunnlagsdata til  
selvangivelsen er riktige og fullstendige  
opplysninger fra næringslivet.

Bilde: Fra operasjonssenteret. (f.v.) Astrid Nyeng, Anders Hofset, 
Jørn Steinmoen, Stian Kjernli, Kai Moseid-Vårhus og Asbjørn Gjerde 
Lund ved bordet. Foto: Hannes Rutquist – Skatteetaten
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Få riktige eiendomsopplysninger: Bruk  
forhåndsutfylt data fra Altinn 

Bruk av forhåndsutfylte data fra Altinn (prefilldata) 
sikrer gode likningsoppgaver, fordi de bygger på 
opplysninger fra oppgavegivere og Skatteetatens egne 
grunnlagsdataregistre.  

Grunnlagsdataregister
Eiendomsregisteret er et grunnlagsdataregister. Hver 
eiendom er definert ut fra kommunenummer, gårds-
nummer og bruksnummer. I tillegg kan det være feste-
nummer, seksjonsnummer og boretts/andelsnummer.

Mulig å legge til eiendommer
Det er mulig å legge til nye eiendommer, men de må 

være identifiserbare. Det vil si at både kommune- 
nummer, gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt  
festenummer, seksjonsnummer, boretts-/andels- 
nummer må registreres. Vi kan registrere andre eiere 
enn den som er tinglyst, men da er vi avhengig av 
informasjon om dette fra tidligere eller ny eier.

Eiendommer som ikke er kommet med
Hvis det er eiendommer som ikke er kommet med i 
selvangivelsen, kan dette skyldes at overdragelse ikke 
er tinglyst. Hvis dette er tilfelle, må eiendommen 
føres opp, og det må opplyses om tidligere eier.  
Ytterligere opplysninger gis i eget vedlegg. Det    
 samme gjelder hvis eiendommen er solgt og dette  
 ikke er tinglyst.

 Flett forhåndsutfylt data
 Riktige eiendomsopplysninger i likningsoppgavene    
 sikres best ved å flette forhåndsutfylte data fra Altinn                                                              
 (prefilldata) inn i ligningsoppgavene. De fleste slutt-           
 brukersystemer kan gjøre dette. Det er derfor viktig  
 at opplysningene i tilsendt selvangivelse kontrolleres,  
 slik at likningsoppgaven blir riktig. Feil opplysninger  
 må korrigeres i aktuell post.

Skatteetaten har siden 2001 gitt bindende  
forhåndsuttalelser (BFU) i enkeltsaker. 

Offentliggjøring
Mange av uttalelsene blir anonymisert og legges 
ut på skatteetaten.no. Dette gjelder i hovedsak 
spørsmål som anses som prinsipielle eller som  
gjelder nye, rettslige vurderinger.

Uttalelsene er kun bindende i forhold til den  
skattyter som har bedt om uttalelsen. Uttalelsene 
er likevel en god rettesnor om Skatteetatens  
forvaltnings- og rettspraksis.

Hvor finner jeg BFU på nettet?
Uttalelsene finner du på skatteetaten.no ved å 

søke på bindende forhåndsuttalelser. Du kan  
søke på emne eller du kan sortere dem  
alfabetisk, på avgitt dato, eller etter nummer.

På siden finner du også orientering om hvordan  
du går frem for å søke om en bindende forhånds- 
uttalelse.

Abonnere
Du kan få BFU som nyhet når du abonnerer på 
nyheter fra skatteetaten.no.

Har du lagt inn RSS-feeder, vil du automatisk få 
melding når det kommer en ny BFU. Les mer om 
dette på skatteetaten.no/no/Stottemenyer/RSS/

Mange skattytere har tidligere fått feil på likningen fordi innsendte oppgaver var bygget opp 
av data lagret i regnskapsførers systemer, istedet for at det ble lastet ned data fra Altinn.    

Litt om bindende forhåndsuttalelser
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http://skatteetaten.no/no/Stottemenyer/RSS/
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Tips til levering av selvangivelsen for 2012   
– vedlegg og skjema 

Dere trenger fortsatt ikke sende inn
•	 bekreftelse på innvilget utsettelse
•	 revisjonsberetning 
•	 stiftelsesdokumenter 
•	 årsberetning og årsregnskap 
•	 fordeling av gjeld/gjeldsrenter mellom ektefeller
 
Foreligger det spesielle forhold som gjør at vedlegg/ 
merknader er nødvendig, skal disse selvfølgelig  
sendes inn. 

Manglende skjema
Det er fortsatt mange som ikke leverer pliktige skjemaer. 
Her har det ikke vært nevneverdig endring siden 2010. 

Det kan være nyttig å sjekke følgende: 
•	 Alle pliktige skjemaer/tilleggsskjemaer fylles ut  

elektronisk i Altinn, altså ikke lastes opp som  
filvedlegg, og leveres sammen med selvangivelsen.

•	 Kontroller at skjema RF-1125 Bruk av bil leveres hvis det 
i næringsoppgaven er beløp i post nr. 7000-7040.  
Et annet eksempel er hvis det kreves fradrag for  
avskrivninger. Da skal RF-1084 Avskivning 2012 leveres. 

•	 Kun nødvendige tilleggsopplysninger leveres  
som tekstvedlegg.

•	 Oppgaver må leveres innen tidsfrister. Vær  
spesielt oppmerksom på oppgaver som har  
betydning for likningen av deltakere i  
deltakerlignet selskap (DLS).

Ikke kryss av ja
I selvangivelse for aksjeselskap, krysses det ofte av for ja 
for at man har hatt uttak av eiendeler fra norsk beskat-
ningsområde. I slike tilfeller skal selskapet levere RF-1109. 

Kreditfradrag
Ved kreditfradrag for betalt skatt i utlandet (skatte- 
loven §§ 16-20 til 16-29), skal skjemaene RF-1145 og 1149 
benyttes. Les mer om dette på skatteetaten.no og søk på 
Lignings-ABC. Velg Utland – Unngåelse av dobbeltbeskatning. 

Når selskapet har skattepliktig utbytte fra utenlandsk  
datterselskap og krever kreditfradrag (skatteloven § 16-30), 
skal postene 291-295 fylles ut i selvangivelsen.  
Obs! Fremførbart underskudd fra post 290 skal ikke i  
post 291. 

Krav om fradrag og dokumentasjon av fradragsberettiget 
skatt i utlandet må sendes inn senest seks måneder etter at 
endelig skatt er fastsatt i utlandet.

Manglende skjema kan medføre
•	 lengre behandlingstid og utsatt skatteoppgjør  

for personlig næringsdrivende og deltakere i  
deltakerlignet selskap

•	 skjønnsagang

Fra inntektsåret 2010 til 2011 var det en nedgang på antall vedlegg/merknader med hele 
10 prosent. Takk til alle regnskapsførere, revisorer og rådgivere som har bidratt til dette.

Skatteetaten har erfart at det er vanskelig  
å vite hvilke fradrag en har krav på som  
pendler. 

Regelverket omfatter krav til at en faktisk er  
pendler. Fradrag for kost, losji og besøksreiser skal 
oppgis i selvangivelsen. 

Omfattende regelverk
Regelverket på området er ganske omfattende, men 
en vil få god hjelp ved å gå inn på skatteetaten.no og 
søke på Lignings-ABC. Velg Merkostander –  
EØS-pendlere. 

En kan også gå inn på taxnorway.no og lese mer om 
arbeidspendling (hvor språkvalgene er norsk, polsk og 
engelsk).

Fortsatt spørsmål?
Har en fortsatt spørsmål om pendling og selvangivel-
sen? Ring Skatteopplysningen på telefon 800 80 000.

Omfattende regelverk for EØS-pendlere 
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http://www.skatteetaten.no/upload/taxnorway/Temabrev_2012/2012-12__Arbeidspendling_mellom_hjem-ENG.pdf
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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.

Før et selskap melder sletting i Brønnøysund- 
registrene, må selskapet sende inn avslutnings-

regnskap til skattekontoret. Etter ligningsloven  
§ 4-7 nr. 8 har selskapet plikt til å kreve forhånds-
ligning før oppløsing. Allmennaksjeselskap (ASA), 
aksjeselskap (AS) og norskregistrert utenlandsk 
foretak (NUF) skal forhåndslignes før sletting. 

Krav om forhåndsligning
Den som krever forhåndsligning må sende inn 
selvangivelse over inntekt og formue frem til den 
endelige oppløsningsdagen. Dette er viktig for å 
få fastsatt de endelige skatter som selskapet skal 
betale. Selskapet kan også ha underskudd som skal 
behandles på en spesiell måte ved opphør. Det står 
mer om tilbakeføring av underskudd i  
skatteloven § 14-7.

Elektronisk levering
Krav om forhåndsligning gjøres elektronisk via 
Altinn. Kryss av for forhåndsligning og oppgi  
inntektsår.
 
Frist
Skattekontoret har en frist på tre måneder for å  
gjennomføre forhåndsligningen. Fristen er fastsatt 
i ligningsloven § 8-10.

 

Manglende adresseendring
Vi har fått tilbakemelding om at mye av 
returposten skyldes manglende meldinger 
om adresseendring. Skifter en virksomhet 
adresse, følger ikke posten automatisk med. 

Meld fra både til Brønnøysundregistrene via 
Samordnet registermelding og til Posten, 
gjerne via posten.no. 

Merk postkassen
I tillegg må postkassen merkes med riktig 
navn på virksomheten for at posten skal 
komme frem. 

Dette er enkle tiltak, men det er viktig for å 
unngå at klienter går glipp av viktig  
informasjon.

Sletting av selskap?

Husk å melde adresseendring

Før et selskap slettes i Brønnøysund- 
registrene må det forhåndslignes.  

Skatteetaten mottar årlig ca 80 000  
selvangivelser, ca 38 000 skattekort  
og ca 60 000 merverdiavgiftsbrev i  
retur. Dette skyldes mange forskjellige 
forhold. 
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http://www.skatteetaten.no/artikler-skatteinfo

