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Ordningen med frivillig retting innebærer at 
personer som på eget initiativ melder fra til 

skattekontoret om skjulte verdier, i utlandet eller 
i Norge, slipper å betale tilleggsskatt på opptil 60 
prosent. Man må likevel betale inntekts- og for- 
muesskatt på de beløpene som er unndratt, i  
tillegg til renter. 

– Hovedårsaken til at stadig flere ønsker å gjøre 
opp for seg er at de tradisjonelle skatteparadisene 
har blitt mindre lukket. For ti år siden hadde vi 
aldri trodd at vi ville kommet dit vi er i dag med 
tanke på skatteparadisenes åpenhet og vår tilgang 
til opplysninger, sier Skattedirektør Hans Christian 
Holte. 

Sveits mest populært
Nordmenn som skjuler penger i utlandet har 
hovedsakelig pengene i Europa. Sveits er mest 
populært. 

– De siste par årene har Skatteetaten fått  
betydelig mer og bedre informasjon fra Sveits når 
vi har henvendt oss om konkrete saker. Vi har også 
begynt å få rask og god informasjon fra land som 
vi tidligere ikke har fått informasjon fra, som for 
eksempel Seychellene, sier Holte. 

Norge har nå avtaler om informasjonsutveksling 
med nesten alle skatteparadisene. 

Skatteamnestisakene gjelder ofte penger som har 
vært skjult over flere år, og man må betale skatt 
for opptil ti år tilbake. I første halvår i år ble det 
gitt skatteamnesti til 100 personer. De nye sakene 
er ikke ferdigbehandlet. 

Samlet for disse vedtakene ble det skattepliktige 
beløpet for formue fastsatt til 2,5 milliarder  
kroner og for inntekt til 145 millioner kroner. 
Tallene er det skattepliktige beløpet samlet over 
inntil ti år. 

Fakta om frivillig retting
Ordningen med frivillig retting omfatter formue og 
inntekt både i Norge og i utlandet. For å komme 
inn under ordningen må opplysningene gis på eget 
initiativ. De kan ikke komme som følge av kon-
trolltiltak som er eller vil bli satt i verk av skatte-
myndighetene, eller etter at skattemyndighetene 
har fått tilgang til opplysningene fra media eller 
andre. 
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Stadig flere forteller om skjulte penger
I første halvår i år kontaktet 153 personer Skatteetaten for å melde fra om skjult 
formue og inntekt som de tidligere ikke har oppgitt til beskatning. Dette er en  
økning på 35 prosent fra første halvår i fjor.
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Flere og flere meldinger fra Skatteetaten  
via nettet
Skattetaten – og andre offentlige virksomheter – kommuniserer nå  
elektronisk med mange av innbyggerne. Dette gjelder alle som står i Difis  
kontakt- og reservasjonsregister, med mindre de har reservert  seg. 

Etter at Skatteetaten tok i bruk registeret i juni, 
har cirka tre millioner skatteoppgjør gått ut elek-
tronisk, mens litt over en million har fått det via 
brev i posten. 

De neste store forsendelsene er skattekortet 
og selvangivelsen
Neste store forsendelse er informasjon om  
skattekortet for 2015 (skattetrekksmeldingen). 
Meldingen sendes ut i siste halvdel av desember, 
og vi antar at cirka tre millioner av disse vil  
gå elektronisk. Varsel på e-post og sms vil bli 
sendt ut på vanlig måte. Deretter kommer selv- 
angivelsen i mars 2015. 

Mange mindre forsendelser og stor økning  
i varsler
I tillegg har vi mange mindre forsendelser,  
eksempelvis brev fra Aksjonærregisteret, brev 
knyttet til løpende saksbehandling, skattetrekks-
meldinger ved endring av skattekort, og ellers 
andre typer informasjonsmeldinger. 

Det vil derfor bli en stor økning i antall varsler 
som sendes ut på e-post og sms. I tillegg vil  
flere offentlige virksomheter ta i bruk kontakt- 
registeret.

Viktig med riktig kontaktinformasjon
Vi mottar mange henvendelser fra personer som 
lurer på hvorfor de har fått varsel da det ikke er 
en selv varselet gjelder. Dette skyldes at varselet 
sendes til det mobilnummeret og/eller e-post-
adressen som finnes i Difis kontakt- og  
reservasjonsregister. 

For deg som er profesjonell aktør, må du bruke 
delegeringsmulighetene i Altinn for dine kunder. 
Dersom du legger inn din egen kontaktinforma-
sjon for kunden, vil du motta varsler om ulike  
typer meldinger som skulle ha gått til dine  
kunder. Du vil heller ikke ha mulighet til å vite 
hvilken kunde varselet var ment å gå til. Difi  
anbefaler at du gjør ett av følgende: 

•	 Du ber kunden din om å endre kontakt- 
informasjon til egen e-post/mobil ved å logge 
seg på ID-porten med BankID. Informasjon 
om ID-porten finner du her:  
eid.difi.no/nb/id-porten

Eller

•	 Du ber kunden om å ringe brukerstøtte hos 
Difi (grønt nummer 800 30 300) for å få 
nullstilt sin bruker. Kunden får så tilsendt nye 
PIN-koder og må opprette sin bruker på nytt.  

Nytt varsel til de som ikke har åpnet  
meldingen
Det nye regelverket har en bestemmelse om at vi 
må sende et nytt varsel etter syv dager til de som 
ikke har lest melding de har fått i meldingsboksen 
i Altinn. Vi har så langt sendt nytt varsel til alle 
etter syv dager. 

I løpet av september kommer det en løsning på 
dette, slik at vi kommer til å sende purring bare 
til de som ikke har åpnet meldingen, og det vil 
også fremgå av varselet hvilken melding det 
gjelder. 

Oppfordring!
For at varsel og purringer skal gå til riktig  
person, er det viktig at kontaktinformasjonen i 
Difis kontaktregister er korrekt. Be gjerne kunden 
ta en ekstra sjekk på dette. 

 
Ønsker du å lese mer, gå inn på norge.no. 
 

Mer informasjon?

http://eid.difi.no/nb/id-porten
http://skatteetaten.no/enkeloppgave
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/Merverdiavgiftsloven--3-7-fjerde-ledd---Tatovering/
http://www.norge.no/
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Skatteetaten har nå gjennomført cirka halv-
parten av de 5 000 planlagte kontrollene i 
2014, og vi ser at mange feil går igjen.

Hvem er på jobb?
Personallisten skal gi et øyeblikksbilde av alle 
personer som arbeider i virksomheten på et  
aktuelt tidspunkt, uavhengig av om de er lønnet 
eller ikke. Alle skal føre seg inn i listen med en 
gang de begynner, og de skal ikke føre seg ut før 
de er ferdige for dagen. Tilsvarende gjelder hvis 
man stempler seg inn og ut via et elektronisk 
system. 

Personer som er i arbeid i virksomheten og som 
ikke står oppført i personallisten, kan det i  
utgangspunktet ilegges gebyr for.

Mangelfulle oppføringer
I mange tilfeller har vi sett at opplysningene som 
føres er mangelfulle. Personallisten skal inneholde 
virksomhetens navn og organisasjonsnummer, 
og alle som arbeider i virksomheten skal fylle ut 
følgende opplysninger hver arbeidsdag:

•	 Dato
•	 Fullt navn
•	 Fødselsnummer/D-nummer
•	 Klokkeslett inn
•	 Klokkeslett ut

Fødselsnumre og D-numre kan erstattes med  
unike koder. Det skal i så fall utarbeides en 
oversikt over benyttede koder med tilhørende 
fødselsnummer eller D-nummer. Kodeoversikten 
anses som en del av personallisten og må kunne 
fremlegges ved kontroll. 

Legitimasjon 
Ved en kontroll er det viktig at de som arbeider i 
virksomheten kan legitimere seg, slik at vi vet at 
det faktisk er den personen som er på jobb. 

En mulighet er for eksempel at arbeidsgiver har 
kopi av de ansattes legitimasjon liggende på 
arbeidsplassen. 

Krav til utskrift
Personalliste som føres elektronisk skal umiddel-
bart kunne skrives ut på papir. Her har vi opplevd 
mange mangler. Dette er en kombinasjon av at  
systemene ikke klarer å skrive ut opplysningene  
i en oversikt som oppfyller kravene, og at de som 
er på jobb på det aktuelle tidspunktet ikke har 
fått nødvendig opplæring. Utskriften skal  
oppfylle de samme kravene som en manuelt  
ført liste. 

Skatteetatens hjemmeside
Reglene om personallister er beskrevet og omtalt 
på skatteetaten.no/personalliste.

Her finner en også svar på en del ofte stilte 
spørsmål, og det er lenker til de uttalelsene som 
Skattedirektoratet har kommet med innenfor 
dette temaet. 

På nettsiden kan en også bestille bok for å føre 
personallister manuelt. 

Personallister: Fortsatt noen utfordringer
Etter at krav om føring av personallister 
ble innført 1. januar i år, er det fortsatt 
mange virksomheter som ikke fører  
personallister i henhold til regelverket.  

Illustrasjonsfoto: iStockphoto

http://skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/drive-bedrift/arbeidsgiver/personalliste/%3Futm_source%3D1%26utm_medium%3Dallekilder%26utm_campaign%3Dpersonalliste
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Erfaringene med elektronisk skattekort er  
 så langt veldig gode. Skatteetaten ser  

imidlertid at det har oppstått en del feil- 
situasjoner i forbindelse med arbeidstakers 
status i lønnsprogrammer. Det er derfor  
viktig at arbeidsgivere rydder opp i sine  
personaldata. 

Arbeidstakere som ikke lengere er ansatt, må settes  
til passiv i lønnssystemene. Dette må gjøres for å  
hindre at det elektroniske skattekortet hentes av feil  
arbeidsgiver. 

Hvis det utbetales feriepenger året etter arbeids- 
forholdets opphør, må en være oppmerksom på at 
disse arbeidstakerne må stå som aktive også det  
følgende året.
 
Får konsekvenser
Konsekvensen av ikke å rydde opp i disse forholdene, 
er at skattetrekket kan bli feil. 

En annen konsekvens er at hvis det bestilles skatte- 
kortopplysninger til alle på lista og denne ikke er  
oppdatert, så hentes det automatisk inn skattekort  
som en ikke har lov å hente inn. 

For ungdommer med frikort vil konsekvensen bli at 
hele frikortbeløpet går til fjorårets arbeidsgiver  

(der arbeidstaker feilaktig står som aktiv). Har de ny 
arbeidsgiver i år, vil denne ikke få hentet frikortet, 
eventuelt at det står kroner 0,- i beløp for frikortet. 

Arbeidstaker vil da måtte trekkes 50 prosent. Ung-
dommen vil også få en stor jobb med å fordele rett 
fribeløp til riktig arbeidsgiver. I tillegg må han/hun  
be om å få tilbake det skattebeløpet som er trukket  
av den nye arbeidsgiveren. 

Rydd opp i personaldata og unngå feil skattetrekk
Elektronisk skattekort:
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 Endring i reglene om frivillig registrering ved 
utleie av fast eiendom
De nye reglene, som har virkning fra 1. juli 2014, innebærer at kravet til søknad er fjernet 
for de som allerede er avgiftsregistrert for annen avgiftspliktig virksomhet enn utleie. 

Det er også endringer i virkningstidspunktet for den frivillige registreringen. Les mer om 
beregning av virkningstidspunkt i meldingen nedenfor. 

Meldingen omtaler også de nye registreringsreglene, som har betydning for tilbakegående  
avgiftsoppgjør, og reglene om justering av inngående avgift.

Meldingen, SKD 5/14, finner du på skatteetaten.no. 

http://skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Skattedirektoratets-meldinger/Revidert-nasjonalbudsjett-2014--endringer-i-reglene-om-frivillig-registrering-for-utleie-av-fast-eiendom/
http://skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Skattedirektoratets-meldinger/Revidert-nasjonalbudsjett-2014--endringer-i-reglene-om-frivillig-registrering-for-utleie-av-fast-eiendom/
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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.

Få med deg Skatteetatens årskonferanse

Registrer endringer i Altinn 
I utgangspunktet skal det registreres riktig data for 
hvem, hva, hvor og hvordan virksomheten skal drives. 

Hver gang det skjer endringer, gå inn i Altinn og 
registrer endringen. 

Her er eksempler på områder hvor Skatteetaten ofte 
må sende ut ekstra forespørsler:
•	 Feil adresse gjør at post kommer i retur til  

Skatteetaten, og den næringsdrivende går glipp 
av viktig informasjon. 

•	 Tilbakebetalinger av skatt og merverdiavgift  
kan forsinkes på grunn av feil kontonummer.

•	 Feil i næringskodene kan gi uriktig tolkning av 
regnskapsrapporteringer hos Brønnøysund- 
registrene. 

Vær nøye med dokumentasjonen 
Når beløpsgrensen på 50 000 kroner passeres, skal 
søknad om registrering i Merverdiavgiftsregisteret  
sendes inn. Bruk Samordnet registermelding i Altinn. 
Ved dokumentasjon på at beløpsgrensen er oppnådd, 
er det viktig at også de formelle kravene til salgs-
dokumentasjon er oppfylt. Dersom det for eksempel er 
brudd i rekkefølgen på fakturaene, må dette forklares. 

Ved søknad om frivillig registrering må kopi av under-
skrevne leiekontrakter følge søknaden, og kontrak-
tene må inneholde opplysninger om navn og adresse 
på leietagerne. Beløpsgrensen for registrering må 
dokumenteres også i disse tilfellene. 

For felles registrering i henhold til merverdiavgifts- 
lovens § 2 – 2 tredje ledd, må det følge med  
dokumentasjon på samarbeidende selskap og at eier-
andelskravet er oppfylt. Samordnet registermelding 
må følge alle nye selskap, og signeres av den eller de 
som kan forplikte hvert selskap som inngår i felles- 
registreringen. 

Opphør av virksomhet
Ved opphør av virksomheten må det snarest mulig 
meldes fra om dette. Gi beskjed via Samordnet  
registermelding på brreg.no/registrering/sletting.html. 

Selvangivelse og næringsoppgave må leveres for 
opphørsåret, selv om det ikke har vært noen aktivitet 
i virksomheten.

I årene etter opphørsåret skal pliktig skjema leveres 
hvis det fortsatt er balanseposter i virksomheten.

Skattyter må selv kreve endring av utskrevet  
forskuddsskatt.

Det er også viktig å huske på at regnskap og bilag må 
oppbevares i 10 år etter siste driftsår.

Næringsdrivende selv er ansvarlig 
Det er den næringsdrivende som er ansvarlig for at 
alt er riktig registrert, men gode rådgivere kan være 
behjelpelig med at det blir korrekt.

Husk å melde fra om endringer i virksomheten

Hva står på programmet?
Vi vil som tidligere år snakke om Skatteetatens erfaringer og nyheter innenfor skatt og merverdi-
avgift. I tillegg kommer det informasjon om A-ordningen og elektroniske tjenester. Hva  
Skatteetaten har som fokus i 2015 vil også stå på agendaen.

Konferansen er for regnskapsførere, revisorer og rådgivere. Mer informasjon og påmelding finner du 
på skatteetaten.no/rådgiver.

Vi gleder oss!

En ufullstendig eller feilaktig oppføring i for eksempel Merverdiavgiftsregisteret  
medfører mange unødvendige problemer.

http://www.skatteetaten.no/artikler-skatteinfo
http://brreg.no/registrering/sletting.html
http://skatteetaten.no/no/Radgiver/Skatteetatens-arskonferanse-for-regnskapsforere-revisorer-og-radgivere/

