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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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Kom selvangivelsen i forkjøpet
Med den nye innsynstjenesten Mine inntekter og arbeidsforhold i Altinn, kan du hele tiden sjekke  
hvilke opplysninger arbeidsgiveren din rapporterer om deg til det offentlige.

Nå gjør Skatteetaten, NAV og 
Statistisk sentralbyrå det enklere 
for deg å ha oversikt over dine 
lønns- og ansettelsesforhold. 

Kom selvangivelsen i forkjøpet
Med den nye tjenesten Mine 
inntekter og arbeidsforhold i Altinn 
må du ikke lenger vente til selv- 
angivelsen kommer for å avdekke 
eventuelle feilrapporteringer fra  
arbeidsgiveren din. Nå kan du 
sjekke at arbeidsgiveren har 
rapportert det trekket som skal 
betales for deg.

– Dessverre er det også slik at det 
er en del useriøse arbeidsgivere 
som av ulike grunner unnlater å 
rapportere inn forskuddstrekket 
uten at ansatte er klar over det. 

Med denne tjenesten vil du  
raskt avdekke slike tilfeller og  
kan kontakte din arbeidsgiver,  
sier avdelingsdirektør Torstein 
Hoem i Skatteetaten.

Tjenesten gir deg oversikt  
over inntekter, forskuddstrekk  
og arbeidsforhold som arbeids- 
giveren har rapportert på deg  
hittil i år. Har du flere arbeids- 
givere, får du oversikt over  
alle. 

Hva gjør du hvis du ser feil?
Oppdager du feil, må du kontakte 
arbeidsgiveren din. Det er arbeids-
giveren, eller den som har sendt 
inn opplysningene, som kan rette 
dem opp. På den måten kan du 
hjelpe både arbeidsgiveren og  
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deg selv med at opplysningene 
stemmer.

Tjenesten Mine inntekter og ar-
beidsforhold finner du på altinn.no, 
under Skjema og tjenester.

– Vi er opptatt av åpenhet i forvalt-
ningen. Med denne tjenesten gir 
vi alle inntektsmottakere innsyn i 
hvilke opplysninger som arbeids-
giver har innrapportert, og du kan 
sjekke om opplysningene som er 
registrert på deg er riktige, sier 
Hoem. 

Tjenesten er tilgjengelig nå. 
Arbeidsgiverne har ikke innsyn i 
rapporten om deg, og det er ikke 
mulig for arbeidsgiverne å se at 
ansatte benytter seg av tjenesten.
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– Hensikten er forenkling for både 
den som leverer regnskaps- 
informasjon og den som mottar, 
i tillegg vil en ny standard lette 
informasjonsutvekslingen mellom 
forskjellige regnskapssystemer, 
forteller Åge Andresen. Han leder 
forprosjektgruppa som arbeider 
med den nye standarden, som 
skal være klar i løpet av 2015. 

Finnes ingen standard i dag
I dag finnes det ingen standard for 
hvordan man leverer regnskapsin-
formasjon. Ofte er regnskaps- 
informasjonen som sendes inn til  
Skatteetaten mangelfull, og det 
brukes mye tid på å få inn den 
manglende informasjonen. Den 
elektroniske standarden det nå 
jobbes med er basert på anbefa- 
linger fra OECD som heter  
Standard Audit File Tax (SAF-T). 

Vil forenkle regnskapsprosessen

– Vi har fått flere henvendelser 
fra næringslivet som ønsker seg  
en felles standard. Det fer- 
dige produktet vil være en felles 
løsning som er utarbeidet av 
regnskapsbransjen, program-
varebransjen og Skatteetaten. 
Det er viktig at vi er lydhøre for 
hva de savner i dag og hvor 
utfordringene ligger for dem, 
legger Andresen til. 

Viktig med godt samarbeid
Han forteller at prosjektet har 
samarbeidet med representanter 
fra Regnskap Norge (tidligere 
NARF), Revisorforeningen og 
IKT-Norge. Det er også utvekslet 
erfaringer med flere fagavde-
linger i Skatteetaten for å vite 
hva som forventes av etaten  
og programvare som skal støtte  
den nye standarden. 

Ved utvikling og innføring av  
en elektronisk standard for  
regnskapsinformasjon vil godt  
samarbeid med leverandører  
av programvare, revisorer,  
regnskapsførere og interesse- 
organisasjoner være helt  
avgjørende. 

Gjennomført utredning
Det er allerede gjennomført en 
omfattende utredning om konse-
kvenser av en SAF-T innføring i 
Norge. Rapporten ble oversendt til 
Finansdepartementet i juni 2014.

Jobbes med forslag
Før utgangen av året 2015  
skal det utarbeides et dokumentert 
forslag til standard, en krav- 
spesifikasjon til leverandører av 
regnskapssystemer og en plan  
for innføring for SAF-T i Norge.

Som et ledd i et av etatens viktigste satsingsområder, forenkling for næringslivet, arbeider  
Skatteetaten denne høsten med en ny elektronisk standard for regnskapsinformasjon.
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Skattemessige formål
Skatteetatens aksjonærregister 
er i utgangspunktet opprettet for 
skattemessige formål og baserer 
seg på opplysninger fra selskap-
ene om eierposter og verdsetting. 
Opplysningene i Skatteetatens 
aksjonærregister er i utgangspunk-
tet underlagt etatens taushetsplikt. 

Sivilombudsmannen sier i sin  
uttalelse at opplysninger i  
Skatteetatens aksjonærregister, 
som finnes offentlig tilgjengelig 
andre steder, er ikke omfattet av 
etatens taushetsplikt.

Selskapene innberetter selv
Aksjonærregisteret inneholder 
opplysninger som aksje- 
selskapene selv innberetter til  
etaten. Den 31. desember 2014  
omfattet registeret 275 000  
selskaper og 800 000 aksjonærer. 

Opplysninger i aksjeeierbok
Informasjon om hvem som eier 
aksjer i det enkelte selskap skal  
i utgangspunktet fremgå av  
selskapets aksjeeierbok og  
allmennaksjeselskaps aksje- 
eierregister. Dette er offentlig  
tilgjengelige opplysninger. 

Etter uttalelse fra Sivilombudsmannen gir Skatteetaten nå det offentlige innsyn i enkelte opplysninger 
i aksjonærregisteret.

Offentlig innsyn i Skatteetatens aksjonærregister

Opplysningene i aksjonær- 
registeret, som fra nå er offentlig  
tilgjengelig, er: 
• Navn på selskap og  

organisasjonsnummer 
• Navn på aksjonær, fødselsår, 

postnummer og poststed 
• Aksjeklasse og antall aksjer 

ved utgangen av inntektsåret 

Opplysninger om verdi på eier- 
postene og utbytte er fortsatt 
omfattet av etatens taushetsplikt. 
Hele uttalelsen fra Sivilombuds-
mannen kan du lese på  
sivilombudsmannen.no
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https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/skatteetatens-anvendelse-av-ligningsloven-3-13-i-saker-om-begjaring-om-innsyn-i-skatteetatens-aksjonarregister-article3833-114.html


Fradragsramme
Reglene om fradragsramme for  
kommandittister og stille  
deltakere er også opphevet.
• Underskudd må heretter  

fremføres.
• Underskudd kan bare 

samordnes med senere års  
overskudd eller gevinst fra 
samme selskap.

Stedbunden beskatning
Reglene om stedbunden beskat-
ning for inntekt og formue fra 
deltakerlignet selskap er  
opphevet. Personlig deltaker  
skattlegges i hjemkommunen 
for all formue og inntekt fra det 
deltakerlignede selskapet.

Ektefeller og selskap
Ektefeller kan nå drive et  
skattemessig deltakerlignet 
selskap. Dette gjelder ikke indre 
selskap. Enkelte formelle krav 
må oppfylles.

Opphevelse av regler
Reglene om gjennomsnittlig  
innskuddsmåling er opphevet.
Innskuddet skal måles til 
innskuddets verdi 31.12. i 
inntektsåret.

Reglene om gjennomsnitts- 
ligning av skogbruk og reindrift 
er opphevet for DLS. Gjennom-
snittsligningen utfases over en 
femårs periode.

Den 1. januar 2015 kom det nye regler for deltakerlignede selskaper 
(DLS). Reglene vil ha betydning for levering av oppgaver i 2016. 

Nye regler for DLS

Oppgaveplikten
Plikten til å levere selskaps- 
oppgave gjelder fra og med det 
året selskapet blir registrert i Fore-
taksregisteret. For uregistrerte sel-
skap gjelder oppgaveplikten fra og 
med det året selskapet begynner å 
utøve virksomhet.  

Oppgaveplikten gjelder frem til  
selskapet blir skattemessig  
oppløst. 

Oppløsning av selskap
Et registrert DLS anses skatte-
messig oppløst når
• det er gjennomført formell  

oppløsning og avvikling etter  
selskapslovens regler, eller

• virksomheten er opphørt og 
selskapet i de to foregående 
inntektsår ikke har levert  
selskapsoppgave mv.

Uregistrert selskap anses oppløst 
når virksomheten har opphørt.

Både registrert og uregistrert  
selskap anses oppløst når
• selskapsandelene er  

samlet hos en eier og en  
annen deltaker ikke kommer 
inn innen åtte måneder, eller

• selskapet tas under konkurs-
behandling. Oppløsning anses 
å finne sted på det tidspunkt 
konkursbehandlingen åpnes.

Har du spørsmål om de  
nye reglene?  
Ta kontakt med DLS-enheten i 
Skatteetaten på e-post:  
Skatt.FastsettingDLS@ 
skatteetaten.no
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