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Kalenderen viser midten av juni, og det er under 
to uker til fristen går ut for de som har søkt 

om leveringsutsettelse av selvangivelse for  
næringsdrivende. Dere regnskapsførere og  
revisorer har jobbet hardt i mange uker, og gjør  
et flott arbeid i å få sendt inn selvangivelsene  
for kundene, med god kvalitet og til rett tid. 

Jobben dere gjør er med på å øke de nærings- 
drivendes etterlevelse av skatte- og avgifts- 
regelverket, noe vi setter stor pris på. 

Utfordringer med fristen?
Vi har full forståelse for at det er et stort arbeids-
press akkurat nå. Dersom dere har utfordringer 
med å levere innen fristen for noen kunder, er det 
viktig at dere leverer oppgavene fortløpende og 
gir oss en forklaring på årsaken til sen levering. 

Digitalt førstevalg
I begynnelsen av juni gikk Skatteetaten, som 
første offentlige etat, over til å benytte det nye 
kontakt- og reservasjonsregisteret til Difi. Brukere 
som har reservert seg mot elektronisk kommunika-
sjon med Skatteetaten, må også reservere seg i 
registeret til Difi dersom de fortsatt ville motta 
brev og annen informasjon på papir. Men vi håper 
at flere velger en digital løsning. Ikke bare er det 
enklere, vi sikrer oss mot ID-tyveri og skattyterne 
får et elektronisk arkiv med dokumenter fra  
Skatteetaten.  

Skatteetatens årskonferanser er under  
planlegging
Når årets selvangivelsesrunde er over for deres del, 
kan dere løfte blikket og se frem til mye spen- 
nende innhold på Skatteetatens årskonferanser, 

som akkurat nå er under planlegging. I løpet av 
november, desember og januar arrangeres det cirka 
50 konferanser rundt om i landet, og vi ser frem 
til å møte mange av dere på et av konferanse-
stedene.

Årskonferansen er en viktig møtearena for skatte-
etaten, revisorer og regnskapsførere, og jeg håper 
så mange som mulig deltar. 

Men først er det sommer. God ferie til dere alle 
sammen!

 
Trude Vollheim Webb
Regiondirektør – Skatt Midt-Norge
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Takk for flott innsats og god sommer!
Sommerferien står for døren, og om ikke lenge kan vi nyte sol, strand og lyse, sene 
kvelder på terrassen. Men før Skatteetaten kan legge seg i solsenga, gjenstår en 
siste innspurt i selvangivelsesperioden. 
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Mange i vårt samfunn klarer ikke å oppfylle 
sine forpliktelser og har derfor fått store 

skatte- og avgiftsproblemer. For noen år siden ble 
Skattehjelpen etablert for å prøve og hjelpe disse 
skattyterne. 

Hvem kan Skattehjelpen bistå? 
Skattehjelpen kan bistå skattytere som har blitt 
uriktig skjønnslignet i ett eller flere år, og som er 
villig til å gjøre opp for seg, men som har proble-
mer med å klare det på grunn av sin vanskelige 
livssituasjon. Det vil si at de sliter på grunn av 
for eksempel langvarig sykdom, sosiale problemer, 
samlivsbrudd, fengselsopphold og lignende. 

Hva kan vi hjelpe med? 
•	 Vi tar kontakt med skattyteren, gjerne på 

telefon, slik at han/hun får én person i  
Skatteetaten å forholde seg til. 

•	 Vi tar en samtale med skattyteren over  
bordet, slik at han/hun får lagt frem  
sin sak. 

•	 Hvis det er grunnlag for det, kan ligningen 
rettes bakover i tid for inntil 10 år. Grunn-
laget for merverdiavgiften vil også bli  
vurdert og eventuelt rettet. 

•	 Vi bidrar til at skattyteren får sendt inn  
slettemelding til Enhetsregisteret/ 
merverdiavgiftsregisteret. 

•	 Vi informerer om mulighetene til å søke om 
lemping av skatter og avgifter og  
offentlig gjeldsordning. 

•	 Grunnlaget for skattekortet/utskrevet  
forskuddsskatt for inneværende år kan  
vurderes og eventuelt rettes. 

Hva bør skattyter bidra med? 
Legge frem for eksempel: 
•	 Dokumentasjon 
•	 Sykemeldinger 
•	 Regnskap
•	 Kontoutskrifter  

Det er også viktig at skattyter har et sterkt ønske 
om å rydde opp etter seg. Dette er et vilkår for å 
få skattehjelp. 

Hva Skattehjelpen ikke gjør 
Vi fører ikke regnskap for skattyteren. Vi kan som 
hovedregel heller ikke gjøre noe med inntektsår 
hvor vedkommende har hatt bokettersyn/etter-
kontroll. 

Vi gjør også oppmerksom på at Skattehjelpen ikke 
har fått noen spesialfullmakter, men må forholde 
seg til de ordinære lover og regler som gjelder for 
Skatteetaten.

Regionadresser
Alle regioner i Skatteetaten har enheter for 
skattehjelp. Her er e-postadressen til hver region:

Skatt sør:   
skattehjelpen.sks@skatteetaten.no

Skatt vest:   
skattehjelpen.skv@skatteetaten.no

Skatt Midt-Norge:  
skattehjelpen.skm@skatteetaten.no

Skatt nord:   
skattehjelpen.skn@skatteetaten.no

Skatt øst:   
skattehjelpen.sko@skatteetaten.no

Hva er Skattehjelpen?
Vi vet alle at det er en del som sliter med å gjøre opp for seg. Visste du at 
Skatteetaten har egne regionale enheter – Skattehjelpen – for å bistå de som 
ikke klarer å ivareta sine interesser overfor myndighetene?

Illustrasjonsfoto: iStockphoto



3

A-meldingen sendes inn på juridisk  
organisasjonsnummer
•	 Alle foretak som er registrert som arbeids-

giver i Enhetsregisteret har fått tildelt to  
eller flere organisasjonsnumre. 

•	 Det ene nummeret tilhører den juridiske  
enheten, mens underenheter får egne  
organisasjonsnumre (virksomhetsnumre).

•	 A-meldingen sendes inn på det overordnede, 
eller juridiske, organisasjonsnummeret. 

Foretak med flere virksomheter
•	 I a-meldingen skal hver ansatt knyttes  

til virksomheten de er ansatt i. 
•	 Om en ansatt flytter fra en virksomhet til  

en annen, skal man melde den ansatte ut  
av den første virksomheten og inn i den  
nye gjennom a-meldingen. 

Foretak med kun én virksomhet
•	 Er det et foretak med kun én virksomhet, 

kjenner de kanskje bare til ett organisasjons-
nummer. Dette er det juridiske organisasjons-
nummeret til foretaket. 

•	 Når det bare er én virksomhet, kan en  
bruke det juridiske organisasjonsnummeret 
også som virksomhetsnummer, og knytte  
de ansatte til dette i a-meldingen. 

Hva kan gjøres allerede nå?
•	 For et foretak med flere virksomheter må  

en ha god oversikt over hvilke ansatte  
som er ansatt i hvilken virksomhet.

•	 Sjekk at virksomhetsnumrene ikke er  
slettet.

Hvordan sjekke foretakets  
virksomhetsnumre?
Søk opp foretaket og velg ”Oversikt over  
registrerte underenheter” på brreg.no

Hvordan defineres virksomheter?
Når et foretak driver sin virksomhet på  
forskjellige adresser (geografisk atskilte steder), 
skal hver virksomhet registreres med et eget  
organisasjonsnummer. Unntak fra denne regelen 

har transport-, bygg- og anleggsvirksomhetene 
m.fl. For disse næringene skal det bare registreres 
én virksomhet, fortrinnsvis der avdelings- eller 
administrasjonskontoret befinner seg.

Foretak som driver virksomheter i ulike  
bransjer på samme adresse skal også regi- 
streres med forskjellige organisasjonsnumre  
hvis hver bransje sysselsetter minst fem personer.  
Et eksempel på dette er et bilutsalg som i  
tillegg til salg av biler også på samme sted  
driver et verksted. 

Mer informasjon?
Du kan lese mer på altinn.no/Starte-og-drive-
bedrift/Registrere/Registrere-foretaket/

Bruk riktig organisasjonsnummer i a-meldingen
I a-meldingen, som innføres fra 1. januar 
2015, skal alle ansatte være knyttet mot 
gyldig og riktig virksomhetsnummer. Her 
er det viktig å ha oversikten.

Eksempel 1:
Malerfabrikken AS har hovedkontor i Bergen  
og en avdeling i Hammerfest. 

Eksempel 2:
Alfaconsult AS har bare en virksomhet.  
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http://brreg.no
www.altinn.no/Starte-og-drive-bedrift/Registrere/Registrere-foretaket/
www.altinn.no/Starte-og-drive-bedrift/Registrere/Registrere-foretaket/
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Det innebærer at stat og kommune i størst 
mulig grad vil kommunisere elektronisk med 
innbyggerne, uten å måtte innhente  

samtykke om dette på forhånd. 

Skatteetaten gjennomfører dette i forbindelse 
med skatteoppgjøret for 2013, hvor fristen for å 
reservere seg var 10. juni. 

Før var det både- og, nå er det enten- eller. Før 
fikk man skatteoppgjøret både i papirversjon hjem 
og hadde samtidig en kopi liggende på nett. Nå 
får en meldinger fra Skatteetaten enten på papir  
eller via nettet. 

Reservasjon er mulig
Hvis du ønsker å få post på papir, må du reservere 
deg mot å få det elektronisk. Det gjør du ved å 
taste inn ditt fødselsnummer på en egen  
nettside: eid.difi.no/nn/reserver-deg-mot- 
kommunikasjon-pa-nett

Selv om du reserverer deg mot å motta post på 
nett, vil alle våre elektroniske tjenester likevel 
være tilgjengelige for innsending på nett. Der kan 
du blant annet gjøre endringer i selvangivelsen, 
sende inn klage på skatteoppgjør og bestille  
skattekort og attester.

Selvangivelsen vil altså foreligge hos alle i Altinn 
som skjema RF-1030, og kan sendes inn elektro-
nisk med endringer. 

For næringsdrivende som skal levere oppgaver på 
organisasjonsnummer, er det fortsatt ikke noen 
reservasjonsordning. Les mer om dette her: 

regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/andre/brev/ 
utvalgte_brev/2014/digital-kommunikasjon- 
hovedregel.html?id=751013

Aldri registrert deg?
Dersom du aldri har registrert ditt mobilnummer 
eller e-postadresse ved innlogging til en  
offentlig tjeneste på nett via ID-porten, er det 
ikke nødvendig å reservere seg. Da finnes det 

ingen elektronisk kanal å nå deg via, og papir-
versjon i vanlig postgang vil være standard.

Ingen attester over skranke
Merk også at vi ikke lenger leverer attester og 
utskrifter over skranke på skattekontorene. Vi  
tar imot bestilling og dokumentasjon, og sender 
det pr. post til din folkeregistrerte adresse. 

Men du kan veldig enkelt selv skrive ut doku-
menter direkte fra nettet, samt bestille enkelte 
attester og utskrifter via skatteetaten.no/no/Om-
skatteetaten/Kontakt-oss/E-post/Send-ny-epost/
Annet/Bestill-attester-eller-utskrifter/

Enten på nett eller på papir
Skatteetaten har hittil kommunisert elektronisk kun med de som har gitt sitt 
samtykke som ebruker. Dette er nå endret. Stortinget har vedtatt endringer i 
Forvaltningsloven og eForvaltningsforskriften. 

Mer informasjon?
Du kan lese mer om digitalt førstevalg 
her: 
skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/
Presse/Nyhetsrommet/Pressemeld-
inger/2014/Skattepenger-uten-papir-i-
posten/
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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.

Klage på ligningen?

Godt i gang med planlegging av Skatteetatens  
årskonferanser

Mener du det er feil i skatteoppgjøret, må du sende inn klage. 

Klagen sendes elektronisk via RF-1117. Skjema finnes på  
skatteetaten.no/no/Skjemaer/Klage-pa-likning/

Klagefristen er seks uker etter at skatteoppgjøret er sendt deg. Dato finner du øverst til 
høyre på skatteoppgjøret ditt.

Det må gå fram av klagen hva som er feil og begrunnelsen for klagen.

Vi arbeider nå aktivt med å få på plass  
programmet til årets konferanser. 

De vil inneholde aktuelle temaer med gode  
forelesere, slik som tidligere år. 

Oversikt over konferansene finner du på  
skatteetaten.no. Invitasjon sendes ut i midten  
av august med link til påmeldingssiden. 

Vi gleder oss til å se dere alle sammen!

FULLT HUS:
På fjorårets 
konferanse i 
Sarpsborg var 
det trangt om 
plassen – over 
300 regnskaps-
førere, revisorer 
og rådgivere  
deltok. 

Foto:  
Skatteetaten
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