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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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Åpne skattelister bidrar til åpenhet rundt skatten
I midten av oktober ble skattelistene tilgjengelige. I år er det 13. gang skattelistene publiseres på  
skatteetaten.no.  

Søk blir logget
I 2014 ble skattelisteordningen  
endret. Det ble bestemt at alle 
søk på skattelistene blir logget.  

Det vil si at når du er innlogget 
for å se på skattelistene, er  
det en egen fane som heter  
“Søkestatistikk”. Her finner  
du hvem som har søkt på  
deg. Du kan se navn, fødselsår, 
postnummer og poststed på 
den som har søkt.

Tilgjengelig i 12 måneder
Skattelistene er tilgjengelige i  

12 måneder etter at de blir lagt  
ut. Det betyr at det kun er siste 
års skatteliste som er tilgjengelig  
for søk.

Det kan søkes på inntil 500  
personer pr. måned.

Kan ikke reservere seg
Det er 16 års aldersgrense  
for å få søke. Det er ikke mulig  
å reservere seg mot å stå i  
skattelistene.

Norge skiller seg ut
Selv om søkemulighetene er  

mer begrenset nå enn før, så 
skiller Norge seg ut i verden ved 
å ha så åpne lister som vi har. 
Grunnen til det er blant annet  
at åpne skattelister bidrar til  
åpenhet og diskusjon rundt  
skatt og økonomisk fordeling. 

Mer troverdighet
Det bidrar igjen til mer  
troverdighet til skattesystemet 
vårt. Panama Papers-saken,  
for eksempel, kan tyde på at  
en slik åpenhet  kan være et  
av flere tiltak for å unngå  
skatteunndragelser. 
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Dette er en skjerpelse i forhold til 
nåværende bestemmelser. 

I tillegg videreføres regelen om 
tvangsmulkt til den som ikke retter 
seg etter et bokføringspålegg.

Tre reaksjoner
Den nye skatteforvaltningsloven 
gir skattemyndighetene adgang til 
å ilegge tre administrative  
reaksjoner: tvangsmulkt, tilleggs-
skatt og overtredelsesgebyr. 

Formålet med reaksjonene er å 
motivere til at korrekte opplys-
ninger gis til rett tid, slik at skatten 
blir riktig fastsatt. Reglene om  
administrative reaksjoner er nå 
felles for alle skatteartene, og 
følger av skatteforvaltningsloven 
kapittel 14. 

Tvangsmulkt ved forsinket levering

Løpende daglig mulkt
Tvangsmulkt er en løpende daglig 
mulkt som ilegges den som ikke 
leverer pliktige opplysninger 
innen fristen, eller dersom det er 
åpenbare feil ved de opplysninger 
som gis. Hensikten er å skape et 
oppfyllelsespress slik at opplys- 
ningene blir levert til rett tid. 

Tvangsmulkten øker med et fast 
beløp for hver kalenderdag lever-
ingen uteblir, noe som kan med-
føre en langt sterkere reaksjon 
enn tidligere på forsinket levering 
(forsinkelsesavgift og forhøyet 
utgående merverdiavgift). 

Ikke lønnstakere og  
pensjonister
Alle virksomheter som er  
opplysningspliktige om egne eller 

Den nye skatteforvaltningsloven innfører tvangsmulkt ved for sen 
eller manglende levering av pliktige opplysninger til skatteetaten, 
eller dersom det er åpenbare feil i de opplysningene som gis. 
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andres forhold, kan bli ilagt tvangs- 
mulkt ved manglende levering.  
Skattepliktige som leverer skatte-
melding for lønnstakere og pensjo- 
nister vil ikke bli ilagt tvangsmulkt. 

Kombinert varsel og vedtak
Tvangsmulkten ilegges ved et 
betinget vedtak. Dette betyr at det 
sendes ut et kombinert varsel og 
vedtak. Dersom opplysningsplikten 
ikke overholdes innen en ny frist,  
vil tvangsmulkten begynne å løpe. 
Den vil løpe til 
• opplysningene gis, eller
• skattemyndighetene har gjort en 

skjønnsfastsettelse, eller
• maksimal beløpsgrense  

er nådd

De som er ilagt tvangsmulkt for 
manglende levering av pliktige  
oppgaver, vil få den fratrukket fra 
den eventuelle tilleggsskatten for 
samme forhold. 

Størrelsen på tvangsmulkten 
Tvangsmulkten vil følge rettsgebyret 
som i 2016 er kr 1 025.Tvangs- 
mulktsatsene blir fastsatt i forskrift 
og er foreslått slik:
• For manglende levering av  

skattemeldinger (tidligere  
selvangivelse, omsetnings- 
oppgaver mv.): 1/2 rettsgebyr pr. 
dag og maksgrense 50 retts-
gebyr (pr. i dag kr 51 250).

• For manglende levering av  
tredjepartsopplysninger  
(tidligere ligningsoppgaver og 
grunnlagsdata): 2 rettsgebyr  
pr. dag, med maksgrense  
50 rettsgebyr.

• For bokføringspålegg:  
1 rettsgebyr pr. dag og maks-
grense på kr 1 million.

• I særlige tilfeller kan tvangs- 
mulkten settes lavere eller 
høyere.

 

2



Endre kontonummer i Altinn 
Skattyter kan selv endre  
kontonummer i Altinn for eget  
tilgodebeløp. Dette betinger at 
skattyter er kontohaver eller har 
disposisjonsrett over kontoen.  
Aktuelle kontoer ligger i Atlinn.

Skriftlig søknad
Det er også mulig for skattyter  
å sende en skriftlig søknad til  
skatteoppkrever ved endring av  
kontonummer. Søknaden må  
være undertegnet og legitimasjon 
må være vedlagt. 

Upersonlige skattytere kan selv 
registrere kontonummer i Altinn
Upersonlige skattytere må selv 
registrere det kontonummeret de 
ønsker å bruke. Dette kan gjøres 
i Altinn og kun i forbindelse med 
innlevering av selvangivelsen. 

Firmaet kan alternativt gi en skrift-
lig anmodning til skatteoppkrever 
om å endre kontonummer. Anmod-
ningen må være undertegnet av 
daglig leder av firmaet eller den 
daglig leder gir fullmakt til. Firmaet 
må fremlegge dokumentasjon på 
at kontoen tilhører bedriften.

Bruk av fullmakt
Skatt tilgode kan utbetales til en 
fullmektig. For at en fullmakt skal 
kunne legges til grunn ved  
utbetaling av tilgodebeløp til  
fullmektig, må fullmakten
• være skriftlig, datert og  

signert av fullmaktsgiver
• angi tydelig hvem som er  

fullmaktsgiver og hvem som  
er fullmektig

• angi fullmaktsgivers kontakt- 
informasjon: adresse,   
norske fødselsnummer/
ID-nummer og telefonnummer

• angi fullmektigens kontakt- 
informasjon: adresse,  
organisasjonsnummer/ 
fødselsnummer/ID-nummer  
og telefonnummer

• angi til hvilket kontonummer, 
eventuelt til hvilken adresse,  
tilgodebeløp skal utbetales. 
For overføring til konto i  
utlandet må vi også ha  
informasjon om IBAN og/ 
eller BIC/Swift. 

• tydelig opplyse hva  

Skattedirektoratet har  
retningslinjer for endring av 
bankkonto, og for krav til  
fullmakt for utbetaling av  
tilgodeskatt til fullmektig.

Hvordan endre 
bankkonto og  
fullmakter ved  
tilgodeskatt

fullmakten gjelder
• ikke være knyttet til noe 

bestemt inntektsår 
• ikke ha en gyldighetsperiode 

med varighet på mer enn tre  
år fra utstedelsesdato

Følgende dokumentasjon må 
fremlegges sammen med  
fullmakten:
• Kopi av fullmaktsgivers pass, 

gyldig norsk førerkort eller 
norsk identitetskort med bilde 
og fødselsnummer  
(for eksempel bankkort med 
bilde og signatur). Kopi av 
Internasjonalt ID-kort for  
EU-borgere kan aksepteres 
som tilstrekkelig  
dokumentasjon. 

• Dersom fullmaktsgiver er  
et selskap, må det i tillegg  
fremlegges dokumentasjon 
som viser at den/de som  
har signert fullmakten har  
kompetanse til å forplikte  
selskapet.

• Ved utbetaling til konto i  
utlandet, skal det fremlegges 
bekreftelse fra banken på at 
fullmektigen eier eller har  
disposisjonsrett over  
kontoen. 

For å sikre at det er et reelt  
fullmaktsforhold, skal skatte- 
oppkrever sende en skriftlig  
bekreftelse til skattyteren som  
bekrefter at fullmakt er mottatt.

For mer informasjon, kontakt  
skatteoppkrever.
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Er virksomheten lovlig?
Hvis det skal brukes under- 
leverandører til å utføre transport- 
oppdragene, undersøk først om 
leverandøren driver lovlig. 

Viktig å passe på 
Før kontraktsinngåelse, pass  
på følgende: 
• Sjekk med Brønnøysund-  

registrene at firmaet er  
registrert i Enhetsregisteret  
og Merverdiavgiftsregisteret.

• Hvis leverandøren har under-
leverandører, sørg for at disse 
er skriftlig godkjent av firmaet 
før kontrakten inngås. Det 
beste er selvsagt at kjeden er 
kortest mulig, for jo flere ledd, 

desto mer uoversiktlig blir 
oppdraget.

• Be om skatteattest, også fra 
underleverandørene. 

• Be om referanser.

I kontraktsperioden er det viktig å
• jevnlig følge opp at inngåtte 

avtaler og krav overholdes 
• huske på at betaling skal skje 

til leverandørens bankkonto
• huske på innberetningsplikten 

til Skatteetaten for betalinger 
til selvstendig næringsdriv-
ende uten fast forretningssted

• huske på at oppdragsgiver 
kan bli nektet fradrag for 
inngående merverdiavgift hvis 
leverandøren ikke er registrert 

Hva kan en gjøre for å unngå useriøse underleverandører? Her er noen tips om transportoppdrag.

Skatteetatens årskonferanse  
står snart for tur. 

Frist for påmelding i år er  
31. oktober.

For informasjon om temaer,  
hvor konferansene avholdes  
og påmelding, klikk her:  
Påmelding årskonferanse

Velkommen!

Hvem gjør egentlig jobben?

Husk å melde deg  
på årskonferansen

i Merverdiavgiftsregisteret 
• være på vakt overfor  

leverandører/under- 
leverandører som ofte  
endrer firmanavn,  
organisasjonsnummer  
eller bankkonto 

Brosjyre
I slutten av oktober vil  
Skatteetaten sende ut en  
brosjyre til enkelte firmaer  
som har eller kan tenkes å få  
transportoppdrag. 

Hvis du ønsker brosjyren 
tilsendt, enten på e-post eller i 
postkassen, send e-post til:  
info.skattost@skatteetaten.no
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http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Skatteetatens-arskonferanse-for-regnskapsforere-revisorer-og-radgivere/

