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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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Skatteoppgjøret er på vei
Skatteoppgjøret er snart på vei for flere grupper.

Næringsdrivende
For næringsdrivende og deres  
ektefeller kommer første oppgjør 
3. august. Deretter er det løpende 
oppgjør frem til 12. oktober. 

Høstutlegg for enkelte grupper
Selskaper, DLS-deltakere,  
personer bosatt i utlandet som 
mottar pensjon fra Norge, og  
personer som liknes på sentral-
skattekontoret for utenlandssaker  
får sitt skatteoppgjør 12. oktober. 

Lønnsmottakere og pensjonister
De fleste lønnsmottakere og  
pensjonister får skatteoppgjøret 
siste halvdel av juni.

Klage på ligningen
Det er ingen endringer fra  
tidligere år med hensyn til  
frister og regler for klage på  
ligningen. Klage sendes  
elektronisk via klageskjema  
RF-1117 i Altinn.
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Gå inn på skatteetaten.no/ 

Du kan lese mer om årets  
skatteoppgjør ved å klikke på 
denne linken: skatteetaten.no/ 
se-skattoppgjoret-ditt

Trenger du mer informasjon om 
klage på ligningen, klikk deg 
inn her: skatteetaten.no/ 
klage-på-skatteoppgjoret

Mer informasjon?
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http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Rapportering-til-Skatteetaten/Skatteoppgjoret-for-naringsdrivende/Se-skattoppgjoret-ditt/
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Rapportering-til-Skatteetaten/Skatteoppgjoret-for-naringsdrivende/Se-skattoppgjoret-ditt/
http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Klage-pa-likning/


Selskap
Selskap kan inngå e-faktura- 
avtale med Skatteetaten ved 
å registrere seg i det offentlige 
fakturaregisteret ELMA. Ved  
å være tilknyttet ELMA, vil  
bedriften få faktura for inn- 
betaling av skatt automatisk 
inn i eget regnskapssystem. 

Sjekk Difis nettsider
Du kan lese mer om det  
offentlige fakturaregisteret 
ELMA på Difi (Direktoratet  
for forvaltning og IKT) sine  
fagsider om offentlige  

Skatteetaten tilbyr nå e-faktura ved innbetaling av skatt

anskaffelser: anskaffelser.no.  

Der finner du også en oppdatert 
oversikt over virksomheter som 
er registrert. 

Personlig næringsdrivende/
privatpersoner
Personlig næringsdrivende/  
privatpersoner vil få e-faktura
fra Skatteetaten ferdig utfylt rett  
i nettbanken, i stedet for i  
posten eller i Altinn.

Du finner også informasjon om 
e-faktura-avtale i nettbanken. 

Alle skattytere, både privatpersoner og bedrifter, kan nå inngå avtale om e-faktura i forbindelse med 
innbetaling av skatt. 

Foto: iStockphoto

• Les mer på nets.no  
– leverandør av  
e-fakturaløsningen.

• Ved spørsmål om inn- 
betaling/innkreving av skatt,  
ta kontakt med skatteopp- 
kreveren i din kommune.

• For videre informasjon om 
e-faktura ved innbetaling  
av skatt, klikk på linken: 
skatteetaten.no/e-faktura-
ved-innbetaling-av-skatt

Mer informasjon?
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https://www.anskaffelser.no/elektronisk-handel/temaer-elektronisk-handel/adresseregister-elmasmp
http://www.nets.no
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Skatteoppgjor/e-faktura-ved-innbetaling-av-skatt/
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Hva innebærer endringen?
Arbeidsgivere som driver ambu- 
lerende virksomhet i en sone med 
lavere eller høyere sats enn den 
som gjelder der virksomheten er 
registrert i Enhetsregisteret, skal 
nå beregne arbeidsgiveravgift 
etter satsen i registreringssonen. 
Det gjelder alt arbeid som utføres i 
registreringssonen og i andre  
soner, uavhengig av sats i de 
andre sonene.  

Tidligere regel
Før endringen kunne arbeids- 
givere med ambulerende virksom-
het i soner med lavere sats enn 
i registreringssonen benytte den 
lave satsen på lønn for det  

arbeidet som ble utført der. Det  
er nå ikke lenger mulig. 

Når gjelder den nye regelen?
For lønn som utbetales i 2016 for 
arbeid som ble gjort i 2015, skal 
den nye regelen benyttes.  
Årsaken er at gjeldende regel- 
verk på utbetalingstidspunktet 
skal benyttes ved beregning av 
arbeidsgiveravgift. 

  

Endret regel om differensiert arbeidsgiveravgift for ambulerende  
virksomheter trådte i kraft 1. januar 2016. Årsaken er EFTA- dom-
stolens dom av 23. september 2015. 

Når innførselsavgiften i 2017 
skal innberettes i mva- 
meldingen, kommer den  
under regnskapsførers  
domene i større grad enn før.

Gå gjennom avtaler  
Det er viktig at regnskapførere 
går gjennom sine avtaler og 
rutiner sammen med aktuelle 
kunder i løpet av høsten.

Det er også viktig at regn-
skapsfører får tilstrekkelig  
informasjon for å kunne bok-
føre innførsels-mva korrekt. 

Tolldeklarasjonen, leveadør- 
fakturaer, samt en ny deklara-
sjonsoversikt i Altinn er  
relevante dokumenter i denne 
sammenheng. 

Høringsforslag
Finansdepartementet har sendt 
ut høringsforslag om endringer 
i bokføringsforskriften i denne 
forbindelse. Les mer på  
regjeringen.no. 

Ønsker du å lese mer om den 
nye mva-meldingen, klikk på 
denne linken: skatteetaten.no/ 
omsetningsoppgave-for- 
merverdiavgift endres fra 2017

Differensiert arbeidsgiveravgift på 
ambulerende virksomhet er endret 

Innførsels-mva  
blir et nytt  
element i 
mva-meldingen

Du kan lese mer om endringen 
ved å klikke her: skatteetaten.
no/arbeidsgiveravgift-til-folke- 
trygden-for-2016 eller søke på 
Skattedirektoratets meldinger.

Mer informasjon?
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https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endringer-i-bokforingsforskriften-mv/id2501073/
http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Prosjekter/omsetningsoppgave-for-merverdiavgift-endres-fra-2017/
http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Prosjekter/omsetningsoppgave-for-merverdiavgift-endres-fra-2017/
http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Prosjekter/omsetningsoppgave-for-merverdiavgift-endres-fra-2017/
http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Prosjekter/omsetningsoppgave-for-merverdiavgift-endres-fra-2017/
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Skattedirektoratets-meldinger/arbeidsgiveravgift-til-folketrygden-for-2016/
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Skattedirektoratets-meldinger/arbeidsgiveravgift-til-folketrygden-for-2016/
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Skattedirektoratets-meldinger/arbeidsgiveravgift-til-folketrygden-for-2016/


Det er ingen dramatikk i størrelsen 
på tallene. Men med 93 anmodninger 
bare i april, har Skatteetaten registrert 
omlag dobbelt så mange henvendel- 
ser i april i år som i april 2015, og flere 
enn i hele første kvartal 2015.

Økt interesse 
Det har vært en generell økning i 
interesse for frivillig retting de siste 
årene. Erfaringen viser også at det er 
vanlig med flere anmodninger rundt  
tidspunktet for levering av selv- 
angivelsen. I år tyder statistikken  
på at enda flere ønsker å gjøre opp 
for seg. 

– Det har vært stort sett den samme 
type saker vi normalt får, som går på 
uoppgitte utenlandske pensjoner,  
verdipapirer, bankkonti og fritids- 
boliger. Vår oppfatning er at  
henvendelsene kommer fra  
skattytere som har blitt påvirket av 
oppmerksomheten rundt Panama 
Papers og formue i utlandet  

generelt, mer enn saker knyttet  
konkret til lekkasjen, sier skatte- 
direktør Hans Christian Holte. 

Drahjelp fra journalister
Skattemyndigheter i flere land har fått 
god drahjelp fra journalister den siste 
tiden med å synliggjøre utfordringer 
med hemmelighold og unndragelser i 
skatteparadis. 

Det er viktig for etaten å ha gode 
medhjelpere på mange arenaer. Dette 
bidrar til mer åpenhet og samarbeid 
om avtaler med andre land.

Siden Panama Papers-saken sprakk i mediene i begynnelsen av 
april, er det en økning i antall nye anmodninger til Skatteetaten om 
frivillig retting. 
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Når skattyter uoppfordret tar 
kontakt med skattekontoret og 
gir opplysninger om formue og/
eller inntekt som ikke tidligere er 
oppgitt til beskatning. Det blir da 
ikke beregnet tilleggsskatt. 

Hva er frivillig retting?

Flere vil gjøre opp for seg

Ved rapportering av utenlandske 
arbeidstakere i a-ordningen,  
skal personen identifiseres med  
et norsk ID-nummer.

Som norsk identifikator godtas 
norsk fødselsnummer eller  
D-nummer. 

Det er kun midlertidig at du kan 
benytte internasjonal identifikator 
ved utfylling av a-meldingen. En 
plikter å bruke Norsk ID-nummer  
så snart det er mottatt.

Konsekvensene av å ikke bruke 
norsk ID-nummer er at opplys- 
ningene ikke blir med på den 
forhåndsutfylte selvangivelsen.  
Vedkommende får heller ikke  
skattekort. Arbeidsgiver plikter da  
å trekke 50 prosent skatt, men  
arbeidstakeren får ikke automatisk 
godskrevet skattetrekket. 

Feilmelding ved rapportering
Når du rapporterer med inter- 
nasjonal identifikator, vil du all-
tid få en feilmelding. Dette er en 
påminnelse om at du bør spørre 
om arbeidstakeren har fått norsk 
ID-nummer. 

Mer informasjon?
Klikk deg på denne linken:  
altinn.no/no/a-ordningen

 

Rapportering  
av utenlandske  
arbeidstakere
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https://www.altinn.no/no/a-ordningen/FAQ/Utenlandske-selskap-og-arbeidsforhold/Hva-gjor-jeg-nar-utenlandske-arbeidstakere-mangler-D-nummer/
http://skatteetaten.no/analysenytt
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Fått flere tips
Etter konferansen har vi fått inn 
flere tips om arbeidslivskrimi- 
nalitet. Det er tips som angår  
allerede pågående saker og  
nye saker. 

Nitidig jobb
Det er en nitidig jobb å finne  
bakmennene i de kriminelle nett- 
verkene. For å finne alle brikkene 
i puslespillet snarest mulig, er 
det viktig med gode medspillere. 
Skatteetaten er derfor takknemlig 
for alle tips. Jo mer konkret tipset 
er, jo lettere er det å finne en inn-
gangsport for videre kontroll. 

Tipsene anonymiseres
Når vi får inn tips, anonymiseres 
disse. Vi kan derfor ikke gi svar 

på mottatte tips. De konkrete 
opplysningene i tipset blir brukt til 
å gjøre egne forundersøkelser og 
vurderinger.  

Ønsker du å tipse oss om  
arbeidslivskriminalitet, send 
e-post til:
Skatt sør  
akrim.skattsor@skatteetaten.no 
Skatt øst  
tips.ost@skattetaten.no
Skatt vest  
tips.skv@skatteetaten.no
Skatt midt-Norge  
SKMTipsfellespost@ 
skatteetaten.no
Skatt nord  
tipsskattnord@skatteetaten.no

Du kan også ringe 800 80 000.

Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet er noe Skatteetaten har 
høyt på agendaen. Det var også et av temaene på Skatteetatens 
årskonferanse i fjor.

Skatteetatens årskonferanse 
blir arrangert over hele landet 
i november og desember. Sett 
av datoen i kalenderen  
allerede nå. 

Oversikt over steder og datoer 
i din region finner du i e-posten 
sammen med denne utgaven av 
Skatteinfo. Flere opplysninger  
og påmelding blir lagt ut på  
skatteetaten.no i slutten av  
september. 

Du som abonnerer på Skatte- 
info vil også få invitasjon på 
e-post med link til påmelding. 

I årets konferanse gjør vi rede 
for den nye Skatteforvaltnings- 
loven, ny skattemelding, og 
innførselsmerverdiavgift.

Vi tar også opp temaene  
arbeidslivskriminalitet, korrekt 
rapportering av finansielle  
produkter og vilkårene for frivillig 
retting, samt aktuelle saker 
innen skatte- og merverdiavgifts- 
området.  

Konferansene er åpne for alle, 
men retter seg særlig mot  
regnskapsførere, revisorer,  
advokater og økonomiske  
rådgivere. 

Velkommen!

 

Fortsett å tipse oss

Få med deg  
årskonferansen
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http://skatteetaten.no/analysenytt

