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Skatteinfo
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 hvilket fylke du holder  
til i. For mer informasjon, sjekk 
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo 
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Endret publikumstilbud fra 1. juni
Skatteetaten innfører ny kontorstruktur. Fra 1. juni 2017 vil etaten tilby publikumsservice ved  
57 kontorer.  

Dagens 103 skattekontorer  
reduseres til 57. Alle kontorene 
som avvikles, stenger for publikum 
1. juni 2017. 

Du får svar på skattespørsmål på 
skatteetaten.no, på telefon, chat 
og facebook. Ved behov for fysisk 
oppmøte kan du henvende deg 
til ethvert skattekontor i landet 
uavhengig av bosted. 

Mulig å bestille time
Fra høsten 2017 vil det også være 
mulig å bestille time for veiledning 
ved skattekontorene. 

– Timebestilling  gjør det lettere 
for publikum å planlegge besøk, 
og ventetiden ved skranken blir 
kortere, sier direktør for Region-
avdelingen i Skatteetaten,  
Øivind Strømme.

Id-kontrollen ivaretas
I de tilfellene der et skattekontor  
med id-kontroll blir avviklet, flyttes 
tilbudet til et nærliggende kontor. 

Etaten vil legge til rette for et  
godt og forsvarlig servicetilbud 
blant annet ved å tilby ambu- 
lerende id-kontroll etter avtale 
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med lokalt næringsliv.

– Skatteetaten er opptatt av å  
opprettholde et godt tilbud for 
id-kontrollen. Samarbeid med 
lokalt næringsliv blir viktig for å 
finne løsninger som samlet gir  
et dekkende servicetilbud for  
id-kontroll, sier Strømme.

Oversikt
For oversikt over Skatteetatens 
kontorer, åpningstider og hvilke  
kontorer som tilbyr id-kontroll,  
klikk deg inn på:
skatteetaten.no/kontorstruktur
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Hovedregel
Kreditfradrag kan kreves av  
personer som anses skattemessig 
bosatt i Norge etter norsk intern 
rett og eventuell skatteavtale.  

Dersom en inntekts- eller formues-
post som har kilde i utlandet skatt- 
legges både i Norge og i utlandet, 
kan det kreves fradrag i norsk 
fastsatt skatt for den skatt som  
er betalt i utlandet. Men det er  
begrenset til hva skatten i Norge 
ville utgjort på inntekt som 
beskattes i utlandet.   

Når beskatningen er gjennomført 
i et land som Norge har skatte- 
avtale med, kan det bare gis  
kreditfradrag når det følger av 
skatteavtalen at inntekten/formuen 

Husk å kreve kreditfradrag for skatt betalt i utlandet 

kan beskattes i det andre landet  
og at Norge skal gi fradrag for 
den utenlandske skatten i  
norsk skatt. 

Hvordan kreve fradrag?
Det er spesifikke og omfattende 
regler for de forskjellige fra- 
dragene, og det er flere skje-
maer å forholde seg til avhengig 
av type inntekt eller formue. 

Her kan du finne ut om i hvilke 
tilfeller det gis kreditfradrag: 
skatteetaten.no/rettskilder

Her finner du skjemaoversikt: 
skatteetaten.no/skjemaer

Det er RF-1145, RF-1147 og  
RF-1149 som er aktuelle  

skjemaer. Disse har også en  
rettledning inkludert i skjemaet 
eller som eget skjema. Som  
hovedregel skal kravet og  
skjemaene sendes med  
skattemeldingen.

Dokumentasjon
Ved forespørsel må du kunne 
framlegge dokumentasjon  
som viser at beløpet det kreves 
fradrag for:
• utgjør utenlandsk skatt som er 

fradragsberettiget i norsk skatt
• er innbetalt i utlandet
• utgjør endelig skatt ved  

ordinær fastsetting i utlandet

Kravet om fradrag må sendes  
innen seks måneder etter at  
endelig skatt er fastsatt i utlandet. 

Personer som er skattemessig bosatt i Norge kan kreve fradrag for den skatten som er betalt i  
utlandet. Det er visse kriterier som må oppfylles for at fradragsretten skal gjelde, og det er  
dokumentasjonsplikt for fradraget.

Oppdater  
klientlisten
Før du søker om utsettelse 
på innlevering av skatte-
meldingen, må du oppdatere 
klientlisten. 

Husk ikke-skattepliktige
Spesielt må du huske å fjerne 
ikke-skattepliktige klienter. 
Ellers vil disse automatisk bli 
tatt opp i skattemanntallet. 

Det kan da medføre at  
Skatteetaten sender purrebrev 
til ikke-skattepliktige.
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– Vi har erfaring med at flere gjør 
rett når de får god informasjon  
om hvordan de skal følge skatte- 
reglene. Derfor har vi utviklet dette 
verktøyet som viser hvordan du 
fyller ut opplysninger om aksjer  
og verdipapirer i skattemel- 
dingen, sier kommunikasjons- 
direktør Mariken Holter.

Svarene tilpasses 
Finansveilederen er utformet slik 

Prøv den nye digitale veilederen 
for aksjer og verdipapirer

at du svarer på flere spørsmål. 

Svarene tilrettelegges din situa- 
sjon. Du kan for eksempel velge at 
du har arvet aksjer og at selskapet 
har gått konkurs, eller at du har et  
valutalån som er valutasikret og 
hvor lånet er flyttet til en ny bank. 

Svaret tilpasses etter hvordan  
verdipapirene er anskaffet og 
avhendet. Svarene påvirkes av  

om du eier verdipapirene ved  
utgangen av året eller ikke.

Veilederen hjelper derfor med å 
sjekke det som er forhåndsutfylt i 
skattemeldingen og det som må 
fylles ut manuelt. Opplysninger 
skattyter selv må fylle ut, er for 
eksempel utenlandske aksjer og 
fond, realisert gevinst/tap på  
norske obligasjoner og alle data  
på utenlandske obligasjoner, op- 
sjoner, CFDer, valuta og valutalån.

20 000 sluttsvarsider
Veilederen er satt sammen av 
rundt 200 individuelle tekstsvar 
som kombineres til en tilpasset 
svarside. Det er anslagsvis  
20 000 forskjellige sluttsvarsider 
avhengig av hvordan du svarer på 
spørsmålene du får underveis.

Gir tilgang til korrekt og relevant  
informasjon
– Dette er et komplisert område 
som krever mye kunnskap. Den 
digitale veilederen er konstruert for 
å håndtere de aller fleste problem-
stillinger og sikrer at alle enkelt 
kan få tilgang til korrekt og relevant 
informasjon. Veilederen er også 
noe finansnæringen har etterspurt, 
sier Holter.

Veiledning, ikke bindende svar
Fordi ikke alle skattemessige  
forhold er vurdert, er informa- 
sjonen som gis fra veilederen ikke 
et bindende svar fra Skatteetaten. 

Veilederen finner du her: 
skatteetaten.no/finansveileder

Foto: iStockphoto

Skatteetaten har laget en finansveileder for å informere skatte- 
pliktige hvordan de skal fylle ut skattemeldingen. Veilederen er for 
de som eier, har eid eller handlet verdipapirer.
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Hvem er med på ordningen? 
Skatteetaten plukker ut virksom-
heter ut fra satte kriterier. Bedriften 
får tildelt en næringsguide – en 
ansatt fra Skatteetaten – som i  
en periode på syv måneder har  
en tett oppfølging av bedriften.  
I første omgang er dette en  
ordning vi prøver ut på Østlandet 
og Vestlandet.

Hva gjør en næringsguide? 
Næringsguidene holder kontakt 

Hva er en 
næringsguide?

med virksomhetene på telefon 
og via møter. Virksomhetene har 
dermed en fast kontaktperson  
å forholde seg til i Skatteetaten,  
som de kan stille spørsmål og  
få veiledning av.

Den direkte kommunikasjonen 
mellom etaten og de nærings- 
drivende om skattesystemet,  
er ment å bidra til å skape tillit  
til etaten og gi tryggere rammer  
for virksomheten.
 
Ordningen har som mål å: 
1. redusere muligheten for å falle 

inn i den svarte økonomien 
2. veilede slik at oppgaver og 

opplysninger blir levert på  
riktig måte og til riktig tid 

3. gi Skatteetaten innsikt i ulike 
årsaker til hvorfor enkelte  
virksomheter faller utenfor 
skattesystemet 

Viktig med god veiledning  
og godt regnskap
Av erfaring vet vi at god  
veiledning om skatte- og avgifts- 
regler, sammen med et korrekt  
og ryddig regnskap, er viktige 
årsaker til at gründere og andre 
næringsdrivende skal lykkes. 

Med en stadig større grad av 
digitalisering, vil bistand fra gode 
fagmiljøer med kunnskap og 
kjennskap til regnskap,  
økonomi og skatteregler bli  
enda viktigere.

 

Skatteetaten har startet en 
forsøksordning med nærings-
guider. Det innebærer at  
nyregistrerte næringsdrivende 
innen bygg- og anleggs- 
bransjen blir kontaktet direkte 
av ansatte i Skatteetaten for  
veiledning innen skatte- og  
avgiftsregelverket.

Bruk RF-1364  
for klage på  
tvangsmulkt
RF-1364 er skjemaet som 
skal brukes blant annet  
ved klage på vedtak om 
tvangsmulkt.

Når brukes skjemaet?
Det brukes ved vedtak om 
tvangsmulkt som er gitt for 
manglende levering av:
• a-meldingen
• aksjonærregisteroppgaven
• mva-meldingen
• skattemelding for  

næringsdrivende
• tredjepartsopplysninger  

(grunnlagsdata)

Klagefrister
Klage på vedtak om tvangs- 
mulkt på a-meldingen må 
gjøres innen tre uker. For 
øvrige forhold er klagefristen 
seks uker fra du mottar  
vedtaket om tvangsmulkt. 

Klagens innhold
I tillegg til å begrunne klagen,  
må vedtaksdato og referanse- 
nummeret oppgis.

Les mer om klage på  
tvangsmulkt her:
skatteetaten.no/no/skjemaer/
klage-på-vedtak
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