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Jeg opplever at Skatteetaten har et veldig godt  
samarbeid med regnskapsførere, revisorer og  

rådgivere, og dette må vi ta med oss videre. 

I førersetet for et viktig prosjekt
Skatteetaten sitter i førersetet for et svært viktig 
prosjekt for forenkling for næringslivet med mange 
viktige milepæler fremover. I sommer var det frist for 
høringen på ”Forslag til lov- og forskrifts- 
endring som følge av a-opplysningsloven”, den juri-
diske grunnmuren for EDAG-prosjektet. Her har blant 
andre regnskapsførere og revisorer gjennom sine fag-
miljøer kommet med synspunkter. Høringssvarene viser 
hvilke høye forventinger dere har til prosjektet. Det 
gir motivasjon. Allerede fra neste år skal vi i  
prøvedrift. Fra 2015 skal vi på lufta med løsningen 
som erstatter seks skjema, til tre etater, med én  
melding til ett sted.

Opptatt av forenkling
Vi har lyttet. Høringsuttalelsene har medført ganske 
omfattende og viktige endringer i forslaget til det 
som skal bli a-ordningen. Arbeidsgivere er opptatt av 
forenkling, og a-ordningen skal bidra til å forenkle. 
Men a-ordningen handler ikke bare om å innføre en 
ny og digital kanal, det handler også om en effektiv 
offentlig sektor med bedre datagrunnlag for beregning 
av skatt, ytelsesberegning fra NAV og fersk stati-
stikk fra Statistisk Sentralbyrå. Som alle endringer, 
vil a-ordningen kreve noe for å komme i gang. Da får 
vi, som skal forvalte ordningen, en viktig oppgave i å 
gjøre det så enkelt som mulig for alle å forholde seg 
til det nye som kommer. 

Ennå mye ugjort
Skatteetaten har gjort og gjør mye på forenkling for 
næringslivet, men jeg tror det ennå er mye ugjort. 
Kanskje særlig for enkeltpersonforetak, samt små og 
mellomstore bedrifter? Sett fra en liten virksomhets 

ståsted kan det nok fortsatt oppleves som en 
byrde å gjøre alt det som kreves for å rapportere  
og følge regelverket. Hvis vi setter oss i hånd- 
verkerens sted, finner vi helt sikkert områder vi kan 
gjøre enklere. Dere som er næringslivets medhjelpere, 
vet hvor skoen trykker. Vår dialog må derfor blant  
annet handle om hvordan vi kan gjøre det enklere for 
de små virksomhetene.

Dette må ikke leses som programerklæringer, men er 
noen tanker jeg gjør meg som ny skattedirektør. Nå 
gjør jeg meg kjent med etaten jeg skal lede. Jeg  
gleder meg til å bli kjent med dere også!

Vennlig hilsen

NYHETSBREV TIL REGNSKAPSFØRERE OG REVISORER 

Nr. 6 2013

Sammen om forenkling
Som ny skattedirektør gjør jeg meg kjent med 
Skatteetaten og etatens samspill med om- 
verdenen. Det er godt å se en etat som sam- 
handler med sine omgivelser og som ønsker  
å være i dialog. 
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Lovendring:  
Krav om daglig føring av personallister 

Ordningen gjelder innen bransjene restaurant-/ 
serveringsvirksomhet, frisørvirksomhet/ 

skjønnhetspleie og bilpleie/bilverksted. Arbeids-
giverne i disse bransjene pålegges å føre en daglig 
oppdatert oversikt over hvilke personer som til 
enhver tid er på jobb.

Personallisten skal inneholde 
•	 navn og fødselsnummer på de som er på jobb
•	 tidspunktet for hver arbeidsdags begynnelse 

og slutt

Bedrifter som driver i flere bransjer, og som 
hovedsakelig har sitt virke utenom de aktuelle 
bransjene, er fritatt for føring av personalliste. 

Bakgrunn
Formålet med reglene om personalliste er å mot-
virke svart arbeid. Når virksomhetene må føre en 
løpende oppdatert skriftlig oversikt over det  
personalet som til enhver tid er på jobb, vil  
skatte- og avgiftsmyndighetene lettere kunne 
identifisere svart arbeid ved kontroll på arbeids-
plassen. 

Modellen til personallister er hentet fra Skatte-
verket i Sverige. Rapporter derfra viser betydelig 
økning i innrapportert arbeidsgiveravgift. Det har 
også hatt stor betydning for reduksjonen av svart 
arbeid at Skatteverket har hatt et høyt kontroll-
trykk etter innføring av de nye reglene.

Kontroll og sanksjoner
Etter at reglene om personallister er trådt i kraft, 
vil det bli gjennomført et betydelig antall kon-
troller også her i landet. 

Ved overtredelse av reglene vil arbeidsgiver  
bli ilagt følgende gebyr:
•	 Manglende eller mangelfull føring av  

personallisten: ti ganger rettsgebyret.
•	 Arbeidstaker som ikke er registrert i samsvar 

med bestemmelsene: to ganger rettsgebyret.
•	 Gjentatt overtredelse innen 12 måneder:  

20 ganger rettsgebyret. 

Bøker eller digitale lister
Skatteetaten holder på å utarbeide en standard 
personallistebok. Det blir også opprettet en nett-
side hvor disse bøkene kan bestilles kostnadsfritt. 

I forskriften er det åpnet for bruk av digitale 
alternativer til personallistebøkene, forutsatt at 
de dekker de kravene som stilles til personallisten. 
Det betyr at de må være umiddelbart kontroller-
bare. Dersom det foretas rettelser, skal det fremgå 
hvem som har foretatt rettelsen og tidspunkt for 
når det er gjort. Mange kassasystemleverandører 
tilbyr allerede integrerte personallister.

Bokføringspliktige som plikter å utarbeide  
arbeidsplan etter arbeidsmiljøloven § 10-3 kan 
bruke denne som personalliste.

Mer informasjon?
I perioden frem til innføring vil Skatteetaten  
informere gjennom forskjellige bransjeblad og 
bransjeorganisasjoner. Alle som er registrert i 
Brønnøysundregistrene på aktuelle bransjekoder 
vil få tilsendt et informasjonsbrev og et  
eksemplar av personallisteboken. 

Følg også med på skatteetaten.no/personalliste.  
I slutten av 2013 vil det ligge informasjon om  
regelverket og bestilling av bøker.

Lovendringen som omhandler føring av personallister trer i kraft 1. januar 2014. 
Formålet er å motvirke svart arbeid.    
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http://skatteetaten.no/personalliste
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Mangler fortsatt mange selvangivelser

Bruk av skatteparadiser for å skjule skatte-
unndragelser er en internasjonal utfordring.

Skatteetaten har jobbet systematisk over flere 
år med skatteparadisproblematikk og iverksatt 
flere tiltak for å avdekke norske skattytere 
som unndrar skatt ved å skjule penger i utlan-
det. Skatteetaten har derfor erfart at nord-
menn ikke bare skjuler penger i tradisjonelle 
skatteparadis som Sveits og Luxembourg. 

En gjennomgang av saker etaten har hatt i 
perioden 2009 til 2012 viser at nordmenn har 

brukt over 50 ulike stater eller jurisdiksjoner 
for å skjule inntekt eller formue i utlandet. 

Du kan lese mer om hvilke stater det er snakk 
om, og hvordan etaten avdekker de skjulte 
midlene i artikkelen Hva vet vi om bruken av 
skatteparadiser? i Skatteetatens Analysenytt 
2/2013.

Klikk deg inn på:   
skatteetaten.no/analysenytt

Nordmenns bruk av skatteparadiser  
– en internasjonal utfordring
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I slutten av august i år manglet Skatteetaten fortsatt selvangivelser/selskapsoppgaver  
fra nærmere 55 400 næringsdrivende for inntektsåret 2012.

Tallet fordeles på 32 800 aksjeselskap, 4 100  
deltakerlignede selskap og 18 500 personlig  
næringsdrivende. 

Skjønn, tilleggsskatt og politianmeldelse
Manglende eller for sent innleverte oppgaver medfører  
at inntekten fastsettes ved skjønn og at det ilegges  
tilleggsskatt. I enkelte tilfeller fører det også til  
politianmeldelse. 

Ekstra arbeid for alle
Skjønnsmessig fastsatt inntekt fører videre til  
ekstra arbeid for alle parter, blant annet unødvendig  
restskatt, innbetalingskrav og utforming av klage/ 
klagebehandling.

Lever så snart som mulig
Skal selvangivelsen/selskapsoppgaven legges til grunn 
ved ligningen, må den leveres tidsnok til at vi kan få 
behandlet den. Oppgaver som leveres nå blir ikke med 
på skatteoppgjøret 16. oktober, men vi oppfordrer til 
levering så raskt som mulig likevel. 

http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Statistikk-og-analyse/Skatteetatens-analysenytt/
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Ta i bruk elektronisk skattekort nå  
– ikke vent!

Fraenkl fortel-
ler at de fleste 
lønnssystemer nå 
er integrert opp 
mot elektronisk 
skattekort. Det 
finnes også en 
manuell løsning 
som er hensikts-
messig for virk-
somheter med  
få ansatte,  

personlige arbeidsgivere eller ved nyansettelser. 

Redd for ”venterne”
Fra nyttår er elektronisk skattekort obligatorisk for 
alle arbeidsgivere, og Fraenkl er bekymret for hva 
som kan skje om for mange venter med å prøve 
ordningen.

– Hvis veldig mange har spørsmål samtidig, kan 
det ta tid å få hjelp. Det kan også være at man i 
seneste laget oppdager ting som burde vært på 
plass, som for eksempel tilganger i Altinn. Det er 
dette vi ønsker å unngå, sier Fraenkl.

Med lønnsystem
Har du et lønnssystem, er det leverandøren som 
gir deg informasjon om hvordan skattekortene 
hentes. Vi anbefaler alle i god tid å gjøre seg 
kjent med hvordan dette fungerer i sitt lønns- 
system. Merk at løsningen innebærer at du først 
mottar skattekortene neste virkedag. Om lønns-
systemet ikke tilbyr bestilling og svar direkte fra/
til systemet, krever det manuell opp-/nedlasting 
via Altinn-portalen. Der heter bestillingen  
RF-1211 Bestill elektronisk skattekort på fil, og  
svaret RF-1211 Svar på bestilling: elektronisk  
skattekort på fil.

Uten lønnssystem
Har du ikke et lønnssystem, kan du bruke tjenes-
ten RF-1307 Bestill elektronisk skattekort via  
skatteetatens sider. I denne tjenesten får du  
skattekortene tilbake med en gang.

Selskaper og organisasjoner kan hente skatte-
kort for opptil ti ansatte av gangen. Personlige 
arbeidsgivere kan hente skattekort for opptil fire 
ansatte. Også firmaer som allerede benytter  
RF-1211 kan benytte denne tjenesten ved  
eksempelvis nyansettelser.  

Enklere og bedre
Regnskapsførere og revisorer som har tatt i bruk 
den nye ordningen synes den er enklere og bedre 
enn den tradisjonelle, og for de aller fleste har 
overgangen til elektronisk skattekort vært helt 
problemfri. Arbeidsgiver får blant annet varsel 
om en ansatt har endret skattekortet sitt, og 
bedriften må da bestille og hente oppdateringer 
før neste lønnskjøring. For å bestille elektroniske 
skattekort må du ha utfyller-/innsenderrolle i 
Altinn, og du kan hente skattekort for flere kunder 
i én operasjon hvis lønnssystemet ditt er tilrette-
lagt for dette. 

Skattetrekksmelding
Når du som arbeidsgiver henter skattekort, vil 
arbeidstaker få informasjon om dette i en  
skattetrekksmelding i desember hvert år. Hvis 
en ny arbeidsgiver kommer til gjennom året, vil 
arbeidstaker bli varslet om dette. 

Rutiner
– Før en setter i gang, er det greit å lage rutiner 
for ansettelser, så det er klart om en er hoved-
eller biarbeidsgiver, sier Fraenkl. Det kan også 
være lurt å lage en person-uavhengig varslings-
postkasse. 

Oppfordringen kommer fra Vibeke Fraenkl, prosjektleder for eSkattekort i Skatteetaten.
– Det kan ta tid å gjøre seg kjent med nye løsninger, og nå har vi ressurser til å hjelpe  
de som har spørsmål.

Bilde: Vibeke Fraenkel. Foto: Skatteetaten

Mer informasjon eller spørsmål?

Gå inn på skatteetaten.no/eskattekort 
eller send en e-post til eskattekort@
skatteetaten.no.

http://www.skatteetaten.no/eskattekort
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I løpet av november, desember og januar  
arrangerer Skatteetaten rundt 50 årskonfe-
ranser over hele landet for regnskapsførere, 
revisorer og rådgivere.

Årets temaer:
•	 Erfaringer fra årets ligning og kontroller 
•	 Merverdiavgift og skatt – nyheter 
•	 Skatteetatens satsingsområder 2014
•	 Elektroniske tjenester (MAG, eSkattekort, EDAG)  

– hva blir nytt i 2014 og fremover? 
•	 Aksjeselskap og eiere – aktuelle problemstillinger
•	 Korrekt utfylling av skjemaer for ANS/DA

Autorisasjon
Skatteetaten vurderer årskonferansen som etter- 
utdanning i skatte- og avgiftsrett.

Konferansene og frister for påmelding
Oversikt over alle årskonferansene og frist for  
påmelding finner du her: 

skatteetaten.no/arskonferanse

Skatteetaten kommer til å sende ut en egen invitasjon 
etter hvert, men meld deg gjerne på nå!

Egenandel
Årskonferansene, inklusive lunsj, har en egenandel på 
inntil kr 500,- inkludert mva. Egenandel kan variere 
fra sted til sted. Faktura ettersendes.

Spørsmål?
Har du spørsmål, send e-post til  
arskonferansen.rrr@skatteetaten.no. 

Du er hjertelig velkommen!

Meld deg på årskonferansen

Bilde: Heidi Aamodt, Bente Randi Tagestad og Jan-Erik Midjo, tre av  
arrangørene for fjorårets konferanser i Skatt øst. Foto: Skatteetaten

Gratis frokostseminar i oktober i Oslo

Kontrollene viser at mange strever med 
blant annet dokumentasjonskravene,  
overføring av justeringsforpliktelse og  
samlet justering. 

Skatt øst inviterer derfor til frokost- 
seminar i 

Skattekvartalet, Schweigaardsgate 17 i 
Oslo, 31. oktober 2013 kl. 08.30-10.00. 

Enkel frokostservering fra kl 08.00. 

Tema:
•	 Erfaringer fra bokettersyn innen  

justering av merverdiavgift
•	 Siste nytt om justering fra  

forvaltningspraksis 
•	 Nye avgjørelser fra Klagenemnda om 

justering av merverdiavgift

Påmelding på e-post til: frokostmotekrmva.
skattost@skatteetaten.no  innen  
24. oktober 2013. 

Velkommen til oss!

Skatteetaten har gjort en rekke kontroller av eiendomsbransjens håndtering av 
regelverket om justering av merverdiavgift. 

http://www.skatteetaten.no/Radgiver/Informasjonsartikler/Skatteetatens-arskonferanse-for-regnskapsforere-revisorer-og-radgivere/
http://frokostmotekrmva.skattost%40skatteetaten.no
http://frokostmotekrmva.skattost%40skatteetaten.no
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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.

For å hjelpe nyetablerte i startfasen, arrangerer 
Skatteetaten innføringskurs i skatt og merverdi-

avgift over hele landet. Kursene er spesielt til-
passet de som nettopp har startet en virksomhet, 
men kan også være nyttig for dem som er i gang.

Vi har egne kurs for de som har startet enkelt- 
personforetak (ENK) og ansvarlige selskap (ANS/
DA). Enkelte kurs er spesielt beregnet for aksje-
selskap (AS). Noen kurs er også tilpasset norsk- 
registrert utenlandsk selskap (NUF). I Bergen 
arrangeres kurs i tillegg på engelsk, russisk og 
polsk. 

Følgende temaer tas opp:

•	 Bokføring og regnskap 
•	 Forskuddsskatt 
•	 Selvangivelse og næringsoppgave 
•	 Merverdiavgift og omsetningsoppgave 
•	 Fradragsrett
•	 Elektronisk innlevering

Kursene er gratis og alle er velkommen, uavhengig 
av bransje og forkunnskap!

For oversikt over høstens kurs og påmelding, klikk 
på lenken:

skatteetaten.no/bedriftskurs

Høstens kurs for nye næringsdrivende er klare

Endret e-postadresse? Nye kontrollbestemmelser

Ved oppstart av egen bedrift er det viktig med god planlegging og kunnskap. 
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Når vi sender ut Skatteinfo, får vi stadig 
tilbakemeldinger om at noen adresser 
ikke eksisterer. 

Vi regner da med at du enten har sluttet 
i jobben og begynt i ny, eller bare skaffet 
deg en ny e-postadresse. 

Da er det veldig fint om du gir oss  
beskjed om

•	 din nye e-postadresse
•	 din gamle e-postadresse
•	 fylke der du hører hjemme eller  

jobber 

Dette kan du gjøre på:  
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo 

Endringer i ligningsloven og merverdi-
avgiftsloven som følge av nye kontroll- 
betemmelser trådte i kraft 1. juli 2013.

Den vesentligste endringen er at skatt-
yters opplysningsplikt nå skal knyttes til 
opplysningens innhold, og ikke til  
bestemte dokumenter. Det samme gjelder 
for tredjepersonsopplysninger som skal 
gis etter krav fra skattemyndighetene. 

Mer om de nye bestemmelsene finner du 
i Skattedirektoratets melding SKD 6/2013 
Nye kontrollbestemmelser i merverdiav-
giftsloven. Se også Kontroll i Lignings-ABC 
2013. Begge finner du på  
skatteetaten.no.

http://www.skatteetaten.no/artikler-skatteinfo
http://skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Starte-bedrift/kurs-for-nye-naeringsdrivende/
http://skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Drive-bedrift/Skatteinfo--nyheter-til-revisorer-og-regnskapsforere/
http://skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Skattedirektoratets-meldinger/%3Flsxsb%3DNumber
http://skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/Lignings-ABC/
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/Lignings-ABC/Kapitler/K/%3Fmainchapter%3D55994%26chapter%3D55995%23x55995

