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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.

Utleie i egen bolig

Utleieinntekt fra egen bolig er  
skattepliktig, unntatt når:
a. eieren benytter minst 
halvparten av boligen til egen 
bruk, regnet etter utleieverdien. 
b. hele eller en større del av  
boligen leies ut for inntil 20.000  
kroner i inntektsåret. 

Om ingen av vilkårene ovenfor er  
oppfylt, skal en betale 27 prosent 
i skatt av netto leieinntekter. 
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Etaten sender ut brev om utleie av bolig
Ved indikasjon på utleie av privat bolig hos en skattyter, sender Skatteetaten nå fortløpende ut  
informasjonsbrev. Hensikten er å informere om gjeldende regelverk og å gjøre skattyter oppmerksom 
på at det står andre personer registrert som bosatt på deres bolig. 

Når sendes brevet?
Det vil bli sendt brev når ingen av 
eierne har boligen som primær- 
bolig og det flytter en ikke-eier inn 
i boligen.

Hva skal skattyter gjøre? 
• Om skattyter leier ut en eller 

flere boliger, skal det leveres 
ett utleieskjema (RF-1189) per 
bolig sammen med selvan- 
givelsen for inntektsåret 2015.  
 
Kostnader knyttet til drift og 
vedlikehold av utleiebolig, som 
er fradragsberettiget, føres 
også opp her.   

• Ved utleie som drives i et slikt 
omfang at det blir nærings- 
virksomhet, skal inntekter og 
kostnader tas inn i  
næringsoppgave.

• Hvis skattyter ikke leier ut  
bolig, ber vi om å få tilbakemel- 
ding via skatteetaten.no/no/
Om-skatteetaten/Kontakt-oss/. 
Oppgi gnr/bnr som står i  
brevet.  

E-brukere blir varslet via sms/ 
e-post om at de har fått brev fra  
Skatteeetaten. Brevet vil ligge i 
Altinn. Resten vil motta brevet  
på papir. 
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Erstatter dagens ordning
Den nye Skatteklagenemnda skal 
erstatte dagens fem regionale 
skatteklagenemnder. Den skal 
også erstatte skatteklage- 
nemnda ved Sentralskatte- 
kontoret for storbedrifter,  
skatteklagenemda ved Sentral-
skattekontoret for utenlandssaker 
og Klagenemnda for merverdi- 
avgift. Klagenemnda for  
petroleumsskatt opprettholdes 
slik den er nå. Riksskattenemnda 
oppheves.

En ny nemndsordning vil trolig  
være klar fra 1. juli 2016.

Skal være en uavhengig instans
Skatteklagenemnda og sekretaria-
tet skal være faglige uavhengige. 

Ny klagenemndsordning på skatteområdet

Departementet, Skattedirektoratet 
og skattekontoret kan ikke  
instruere Skatteklagenemnda og 
sekretariatet verken generelt eller 
i enkeltsaker. For å sikre uavhen-
gigheten og kvaliteten i arbeidet, 
stilles det blant annet strengere 
krav til nemndsmedlemmenes 
faglige kompetanse enn tidligere.

Forventer mange saker
Den nye Skatteklagenemnda  
forventes å få et stort antall  
saker til behandling. Nemnda skal  
derfor deles i ca.17 alminnelige 
avdelinger. 

I utgangspunktet skal alle saker  
gå til skriftlig behandling i  
alminnelig avdeling som hver 
består av tre medlemmer. 

Ved uenighet går saken videre til 
stor avdeling med fem medlemmer 
og muntlig behandling. Nemndas 
leder kan likevel bestemme at  
saker som er prinsipielle, har et  
komplisert faktum, eller gir  
grunnlag for tvil, kan gå rett til 
behandling i stor avdeling. 

Målet er at enkle saker kan  
få en rask avklaring, mens  
kompliserte saker, eller saker  
som reiser tvil, skal få en mer 
grundig behandling.

Nemnda kan bestemme at  
skattyter kan få møte ved  
behandling i stor avdeling. 

På regjeringen.no kan du lese om 
forarbeidene til endringen. 

Det er besluttet at det skal opprettes en ny landsdekkende Skatteklagenemnd med et eget sekretariat. 
Sekretariatet skal ligge i Stavanger.  
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risikoutsatte områder. Handlings-
rommet til de useriøse aktørene 
blir stadig mindre, sier Ann Kjersti 
Kjeia Sletten, regiondirektør i  
Skatteetaten. 

Punkter i avtalen
Før Oslo kommune inngår  
kontrakt, skal Skatteetaten bidra 
med informasjon som skal  
verifisere at leverandøren, og 
eventuelle underleverandører, er 
registert i riktige registre. Vi skal 
også undersøke om de har  

Stor oppdragsgiver
Med et årlig anskaffelsesbudsjett 
på 18 milliarder kroner er Oslo 
kommune blant landets største 
oppdragsgivere. Avtalen skal gi 
kommunen et bedre beslutnings-
grunnlag ved valg av leverandører. 

Styres bort fra useriøse firmaer
– Vi har fått til et samarbeid som 
styrer pengestrømmen bort fra 
useriøse firmaer. For vår del vil 
avtalen medføre at vi kan flytte 
kontrollinnsatsen mot mer  

Tirsdag 23. juni signerte Skatteetaten og Oslo kommune en avtale. Den innebærer utvidet samarbeid 
og utveksling av informasjon. Begge parter er enige om at kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet 
krever dette. 

Bilde: – Jeg er veldig fornøyd med Oslo kommune som har tatt dette grepet. Det viser en kommune som vil ha seriøse leverandører, 
og som faktisk har tatt et veldig tydelig grep for å få det til, sier Ann Kjersti Kjeia Sletten (t.h.), regiondirektør i Skatteetaten.   
Kommunaldirektør Arild Sundberg undertegnet på vegne av Oslo kommune. Foto: Skatteetaten.

Skatteetaten har inngått avtale med Oslo kommune

overholdt sine forpliktelser overfor  
norske skatte- og avgifts- 
myndigheter.

Leverandørene skal gi Oslo  
kommune fullmakt til å innhente 
taushetsbelagt informasjon fra 
Skatteetaten. 

Skattetaten skal så langt det er 
mulig fremskaffe opplysninger  
innen tre virkedager etter at  
fullmakt er mottatt. 
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Varsel om skatteoppgjøret
Siste skatteoppgjør er 14. oktober. 
Er din klient e-bruker kommer det 
varsel via sms eller e-post når det 
er ferdig. De som ikke er e-brukere 
blir informert via brevpost.  

Skatteopplysningen kan dessverre 
ikke gi opplysninger om akkurat 
når oppgjøret til hver enkelt er 
ferdig.   

Mangler selvangivelser
Har du klienter som ennå ikke  
har levert selvangivelsen,  
pass på at de gjør det straks.  
Manglende innlevering medfører 
skjønnsligning og kan medføre  
30 prosent tilleggsskatt. 

I forbindelse med Skatteopp- 
gjøret har Skatteetaten også  
fått flere forespørsler fra  
utenlandske arbeidstakere  
med korte arbeidsforhold i 
Norge om hvorfor de har fått 
restskatt. 

Undersøkelser viser at arbeids- 
giver benytter månedtabeller til 
skattetrekk, selv om arbeids- 
takeren bare har noen dager  
lønnet arbeid en måned. 

Beregningen skal skje etter  
forskriften til Skattebetalings- 
loven § 5-10-2, slik at med fem  
til ti dager lønnet arbeid en  
måned, skal uketabellen brukes. 

Skatteetatens årskonferanser 
er snart rundt hjørnet.  
Invitasjoner er sendt ut.

Den første konferansen  
arrangeres i begynnelsen av 
november. For å sikre deg plass, 
meld deg på i dag.  

Informasjon og elektronisk 
påmelding finner du ved å  
klikke på denne linken:  
skatteetaten.no/arskonferansen

Vi gleder oss!

Innsending av selvangivelsen  
før skatteoppgjøret blir lagt ut,  
behandles som endringssak. 
Innsending etter at oppgjøret er 
lagt ut, behandles etter reglene  
om klage. 

Ny selvangivelse
Er det allerede sendt inn  
selvangivelse, men ønsker  
endringer, send inn korrigert 
selvangivelse og skriv i merknads-
feltet hvilke poster som er endret.

Restskatt
Spørsmål om betalingsavtaler  
på restskatt må rettes til  
Skatteoppkreveren. 

Når kommer skatteoppgjøret?

Bruk riktig tabell

Meld deg på!

Årets litt hustrige sommer har mulig ført til dype filosoferinger i  
det norske folk. På Skatteopplysningen har det gitt seg utslag i en 
stor pågang av telefoner med spørsmålet: Når kommer  
skatteoppgjøret? 
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