
1

Innovativ etat
Skatteetaten har vært, og skal være, en innovativ  
etat. Mange forveksler innovasjon med ideer. Vi skal 
ha mange ideer. Men skal vi være virkelig innovative,  
må vi omsette ideene til handling og deretter til  
gjennomføring. Vi vil gjerne ta etatens ansatte, og  
de som er interesserte i vårt arbeid, med på hele  
reisen og åpner opp for dialog om Skatteetatens  
innovasjonsarbeid. 

Stor skala
Vi håper denne bloggen kan være til nytte, ikke minst 
fordi det meste vi gjør er i stor skala og betyr mye  
for mange. Fordi vårt arbeid er finansiert av  
skattepenger, er det rett og rimelig at vi gjør vår 
kunnskap tilgjengelig. 

 

Dele våre erfaringer
I tillegg ønsker vi å dele de erfaringer vi har med  
digitale selvbetjeningsløsninger, Internett, adferds-
endringer, IT, regelverk og kommunikasjon, for å nevne 
noen tema. Dette tror vi bør ha interesse langt utover 
våre møterom, både for private og offentlige aktører.

Gode tilbakemeldinger
Tilbakemeldingene så langt er gode. Mange deler 
sakene våre på Twitter og Facebook og flere tusen har 
vært innom bloggen siden den gikk på luften i august.
Men vi ønsker selvsagt flere kommentarer. Gi oss 
gjerne et klapp på skulderen, men en sylskarp og godt 
fundert kritikk kan vi lære mye av.

Planlagte tema
Så hvilke tema vil vi ta opp? Her er det rom for  
innspill, men dette er noen saker vi har på  
publiseringslisten for høsten 2013:

•	 Statistikk fra skatteetaten.no 
•	 Eksempler på hvordan vi jobber med  

skatteetaten.no 
•	 Elektronisk skattekort
•	 Hvordan kan vi rekruttere flinke folk ved å ta i 

bruk nye kanaler som Linkedin
•	 Spleiselaget tar i bruk nye undervisningsmetoder

Ønsker gjestebloggere
I tillegg vil vi gjerne ha gjestebloggere og forslag til 
saker. Derfor er vi avhengige av kommentarer og  
tilbakemeldinger. Start gjerne med å sende en e-post 
til redaktør thomas.tangen@skatteetaten.no eller 
ring 93 05 35 55. Er du aktiv på Twitter, så når du oss 
med emnetaggen #skattbeta 

Klikk deg inn på bloggen her: beta.skatteetaten.no

NYHETSBREV TIL REGNSKAPSFØRERE OG REVISORER 

Nr. 7 2013

Bli med og blogg

SPENT: Thomas Tangen, redaktør for beta.skatteetaten.no,  
inviterer leserne inn i etatens verden med den nye bloggen. Han 
håper på saftige tilbakemeldinger.  Foto: Skatteetaten

Gjennom Skatteetatens nye innovasjonsblogg beta.skatteetaten.no inviterer vi leserne inn 
i vår verden og våre tiltak; hva de er basert på og hvilke dilemma vi står overfor i valg av 
løsninger. Vi inviterer også til en dialog om hvordan vi kan bli bedre. 

http://beta.skatteetaten.no


2

Frikortet blir elektronisk

Elektronisk søknad
For å søke om frikort må skattyter logge seg på 
via ID-porten (for eksempel med MinID eller Bank-
ID) fra skatteetaten.no. Det vil ikke lenger være 
mulig å søke om frikort på andre måter. Pålogg-
ingen sikrer at resten av dialogen rundt frikort  
kan gjøres elektronisk. 

Henting av frikort
Arbeidsgiver henter frikort elektronisk på samme 
måte som de henter vanlige skattekort. Den første 
arbeidsgiveren som spør får hele fribeløpet. Hvis 
skattyter kun har én arbeidsgiver, trenger hverken 
skattyter eller arbeidsgiver å gjøre noe mer. 

Når arbeidsgiver henter frikort, vil arbeidstaker  
bli informert.

Fribeløpet kan fordeles fortløpende
Hvis en skattyter har flere arbeidsgivere i løpet  
av et år, vil skattyter få beskjed om å fordele  
fribeløpet mellom arbeidsgiverne. Dette gjøres 
enkelt i tjenesten Mitt frikort som ligger på  
skatteetaten.no. Beløpene kan justeres  
fortløpende. 

Endring av fribeløpet blir behandlet  
som en skattekortendring. Det betyr at  

arbeidsgiver vil motta beskjed om at minst en  
ansatt har endret skattekort, og at de må hente 
nye skattekort før neste lønnskjøring. 

Hvis skattyter tjener mer enn fribeløpet som er 
tildelt arbeidsgiver, skal det trekkes 50 prosent på 
samme måte som før. Hvis skattyter endrer fri-
beløp til mindre enn det som allerede er utbetalt, 
skal ikke arbeidsgiver foreta seg noe.

Brukervennlig og sikker tjeneste
Det er lagt opp til at frikortløsningen skal være 
enkel og brukervennlig, både for arbeidstaker og 
arbeidsgiver. Samtidig ivaretar løsningen behovet 
for kontroll med fribeløpet på en god måte.

Fordeling av fribeløpet gjøres enkelt i tjenesten 
Mitt frikort som nås via skatteetaten.no.

  Mer informasjon?
  Mer informasjon og svar på vanlige spørsmål  
  om den nye ordningen finner du på  
  skatteetaten.no under Bedrift og organisasjon. 
 
 

Fra 16. desember i år kan skattyter bestille frikort for 2014 elektronisk. Deretter kan arbeidsgiver 
hente det elektronisk fra Skatteetaten.   

I løpet av 2014 vil mange virksomheter starte med prøveinnsending av a-meldingen.

Denne meldingen skal samle opplysninger om ansettelsesforhold, inntektsmottakere med mer til  
Skatteetaten, Nav og Statistisk sentralbyrå. Se artikkel i Skatteinfo nr. 5 i 2013, som du finner på  
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo. Et bredt utvalg store og små virksomheter fra privat og offentlig 
sektor skal gi et godt erfaringsgrunnlag før vi setter a-ordningen i verk fra januar 2015. 

Mange virksomheter vil sende a-meldingen via sitt lønns-/personalsystem, mens noen rapporterer 
direkte i Altinn. Begge kanaler vil bli grundig testet sammen med tilhørende systemløsninger hos både 
virksomhetene og mottakerne. 

Dette får du vite mer om på Skatteetatens årskonferanse for regnskapsførere, revisorer og rådgivere: 
skatteetaten.no/no/Radgiver/Skatteetatens-arskonferanse-for-regnskapsforere-revisorer-og-radgivere/

Du kan også lese om a-meldingen på altinn.no/a-ordningen

A-meldingen i prøvedrift i 2014

http://skatteetaten.no/artikler-skatteinfo
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Skatteetatens-arskonferanse-for-regnskapsforere-revisorer-og-radgivere/
http://www.altinn.no/a-ordningen
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Flere næringsdrivende fikk tidlig skatteoppgjør

Tidligere har ikke personlig næringsdrivende fått 
oppgjøret før i oktober. I fjor ble også denne  

gruppen inkludert i ordningen med tidligere  
skatteoppgjør. 230 000 personlig næringsdrivende  
fikk oppgjøret 7. august, som var første oppgjørsdato 
for denne gruppen i år. 

Ved inngangen til oktober hadde rundt 295 000 
personlig næringsdrivende fått sitt skatteoppgjør for 
inntektsåret 2012, mot 270 000 på samme tid i fjor.

Effektiv behandling
- Denne økningen er et resultat av en langvarig satsing 
på effektiv behandling av selvangivelser for personlig 
næringsdrivende. Omlegging av selve selvangivelses-
prosessen, med digitale tjenester og mer automatise-
ring, gjør at tiden vi bruker på å behandle selv- 
angivelsen, og gi skattyter et skatteoppgjør, har 
gått betydelig ned, sier skattedirektør Hans Christian 
Holte.

Løpende skatteoppgjør
Ved inngangen til oktober hadde de aller fleste lønns-
takere og pensjonister, rundt 3,5 millioner, fått  
skatteoppgjøret sitt. Mer enn 80 prosent av disse fikk 

skatteoppgjøret i første pulje 26. juni. Fra 7. august 
har det vært løpende skatteoppgjør. 

Godt fornøyd med ordningen
- Vi er godt fornøyd med ordningen med løpende  
skatteoppgjør. At oppgjøret kommer i flere puljer  
innebærer en økt service til skattyterne, og flere  
slipper å vente til oktober, sier Holte.

Skattytere som  
er tilknyttet  
Svalbard, Sentral-
skattekontoret for 
utenlandssaker  
eller kildeskatt 
fikk skatteoppgjør 
i siste pulje. Det 
samme gjelder 
upersonlige  
skattytere.  

18. oktober ble 
skattelistene  
tilgjengelig på  
skatteetaten.no.

I begynnelsen av oktober hadde tre av fire personlig næringsdrivende fått skatte- 
oppgjøret sitt. Dermed fikk 25 000 personlig næringsdrivende skatteoppgjøret sitt 
tidligere enn i fjor.

SATSING: Skattedirektør Hans Christian Holte er 
fornøyd med de effektive arbeidsprosessene.  
Foto: Skatteetaten

Skatteetaten og skatteoppkreverne har besluttet at det ikke lenger skal printes og  
distribueres blanketter på lønnsområdet. Dette gjelder blankettene: 

•	 RF-1015  Lønns- og trekkoppgave
•	 RF-1023  Lønns- og trekkoppgave
•	 RF-1022  Lønns- og pensjonskostnader
•	 RF-1025  Årsoppgave for arbeidsgiveravgift
•	 RF-1037  Terminoppgave for beregnet arbeidsgiveravgift og innbetalt forskuddstrekk

Du kan fortsatt laste ned blankettene RF-1015, RF-1022, RF-1025 og RF-1037 fra  
skatteetaten.no/skjema

Leveres lønns- og trekkoppgavene via Altinn, har du mulighet til å skrive ut disse etter at oppgavene 
er signert og levert. Brukere med lønnssystem bør ta kontakt med sin leverandør for å undersøke om 
det er mulig å skrive ut lønns- og trekkoppgaver til de ansatte fra lønnssystemet. 

Ingen papirblanketter på lønnsområdet 

http://www.skatteetaten.no/skjema/
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Tirsdag 12. november er vi i gang med  
Skatteetatens årskonferanser for regnskaps- 
førere, revisorer og rådgivere. 

Her får du blant annet nyheter om skatt, avgift og 
elektroniske tjenester, våre erfaringer fra ligning og 
kontroll, samt noen av Skatteetatens satsingsområder  
i 2014. 

Meld deg på allerede i dag, så er du sikret plass.  
Oversikt over konferansene og påmelding finner du her: 

skatteetaten.no/no/Radgiver/Skatteetatens-arskonfe-
ranse-for-regnskapsforere-revisorer-og-radgivere/

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

Velkommen!

Velkommen til årskonferansen

Skattekontoret har fått utvidet 
omgjøringsadgang 

Dette er mulig selv om det ikke foreligger  
nye faktiske opplysninger i saken. Se  

ligningsloven § 9-8 nr. 1, 2. punkt.

Fullt medhold
I saker der skattekontoret gir skattyter  
fullt medhold i klagen, kan endringen  
gjøres uten skriftlig vedtak. Skattyter vil  
i disse sakene bli gjort kjent med at det  
kan kreves sakskostnader. Se ligningsloven  
§ 9-11 nr. 1.

Delvis medhold
I saker skattekontoret finner grunn til å gi 
skattyter delvis medhold (f.eks. nedsettelse av 
et skjønn), kan kontoret forelegge saken 

for nemnda eller fatte eget vedtak med delvis 
medhold. I sistnevnte tilfelle vil skattyter ha 
klagerett til skatteklagenemnda. 

Ulike forhold
Gjelder klagesaken ulike forhold, kan  
skattekontoret endre de forhold der  
skattyter gis medhold og legge de øvrige  
klagepunktene fram for skatteklagenemnda. 
Alternativt kan hele saken forelegges nemnda.

Innsyn
Reglene for innsyn i vedtaksutkast til skatte-
klagenemnda gjelder også når skattekontoret 
ønsker å omgjøre et vedtak delvis til gunst for 
skattyter.

Skattekontoret kan nå endre et vedtak til skattyters gunst under saks- 
forberedelsen til skatteklagenemnda. 
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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.

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

