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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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Særavgiftsmelding i ny løsning
1. oktober 2017 lanserte Skatteetaten en ny løsning for innlevering av særavgiftsmeldinger.

Et brukervennlig kvantesprang
– Dette må jeg si var litt av et 
kvantesprang og en klar forbedring 
av den gamle rapporterings- 
løsningen. Muligheten for å enkelt 
kunne korrigere også tidligere 
innsendte oppgaver, er en tydelig 
forenkling for meg som bruker, 
sier Tor Petter Christensen under 
pilottestingen i Tromsø. Han er 
daglig leder for alkoholprodu- 
senten Aurora Spirit AS.

Hva er nytt og forbedret?
• Kontonummer for innbetaling 

av særavgift: 7694 05 17504 

• Nye skjermbilder, menyvalg  
og knapper 

• Endringsmeldinger 
• Mellomlagring; mulighet for  

å fortsette på påbegynt  
særavgiftsmelding 

• Mulighet for å ta utgangspunkt 
i tall fra forrige termin 

• Enklere innlevering av  
null-oppgave 

• Kodebeskrivelser i tillegg  
til koder

Roller og tilganger
For å rapportere særavgifts- 
melding trenger du en av følgende 

Altinn-roller: Regnskapsmedar-
beider, Regnskapsfører uten sig- 
neringsrett,  Regnskapsfører med 
signeringsrett, Kontaktperson NUF 
eller Norsk representant for uten-
landsk enhet. Tjenesten krever 
innlogging med ID-porten (sikker-
hetsnivå tre eller høyere).

Krav om elektronisk innlevering
Fra 1. oktober 2017 må registrerte 
særavgiftspliktige levere særav-
giftsmeldingen elektronisk.
Du finner mer informasjon på 
skatteetaten.no/elsaer. 

  

 

Bilde: Tor Petter Christensen. Foto: privat eie.
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http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/frister-attester-og-regnskap/Skatteinfo--nyheter-til-revisorer-og-regnskapsforere/
http://skatteetaten.no/elsaer
http://skatteetaten.no/timebestilling
https://survey.euro.confirmit.com/wix/8/p1858625418.aspx


Forhåndsavtale 
Publikum har nå mulighet til å  
forhåndsavtale sitt besøk på  
skattekontoret, slik at de unngår 
kø og lang ventetid. 

I utgangspunktet er det få  
henvendelser som krever fysisk 
oppmøte på skattekontoret.   
De fleste spørsmål kan  
besvares elektronisk eller  
via telefon. 

Oppmøteplikt
En gruppe som har oppmøteplikt, 

Nå kan du bestille time på skattekontoret

er utenlandske arbeidstakere  
som søker om skattekort for  
første gang, samt personer som 
melder innvandring. Disse må  
innom ID-kontroll før D-nummer  
og skattekort tildeles. 

Sparer tid 
Det nye tilbudet kan bidra til  
tidsbesparelse for bedrifter med 
flere utenlandske arbeidstakere. 

Forutsigbarhet ved å ha avtalt 
et konkret tidspunkt kan være til 
ekstra hjelp for de som har lang 

reisevei til nærmeste skattekontor. 

Kan bestille 14 dager i forveien
Time kan bestilles inntil 14 dager  
i forveien. Tilbudet gjelder også  
bestilling av veiledningstime 
vedrørende skatt, avgift og  
folkeregister. 

Timebestilling tilbys parallelt med 
drop-in, men forhåndsbestilte 
avtaler prioriteres.

Timen bestilles på skatteetaten.no/
timebestilling

Mandag 2. oktober ble det åpnet for timebestilling på samtlige skattekontorer i landet. 
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http://skatteetaten.no/timebestilling
http://skatteetaten.no/timebestilling


Den elektroniske søknaden  
skal fylles ut og leveres av  
arbeidsgiver. 

Fordeler ved elektronisk  
levering fra arbeidsgiver:
• Søknadene kan forberedes  

i god tid og arbeidsgiver  
bruker mindre tid på å  
veilede eller bistå arbeids- 
taker i utfylling av søknad.

• Redusert tidsbruk for  
oppmøte på skattekontoret  
– arbeidstaker skal kun ID  
kontrolleres. Tid for oppmøte 
kan også forhåndsbestilles  
av arbeidsgiver. 

• Raskere tilgang til skattekort- 
informasjon.

Innlogging i Altinn
Tjenesten krever innlogging med 
elektronisk ID. Vedkommende som 
fyller ut og sender inn, må ha  
rettigheter på vegne av virksom-
heten som søker om skattekort for 
den utenlandske borgeren (Altinn 
rolle: Begrenset signeringsrett)
 

Ny digital tjeneste 
for søknad om 
skattekort for uten-
landske borgere

Papirsøknad
Det vil fortsatt være mulig å levere  
papirsøknad av arbeidstakeren 
selv.

Mer informasjon om tjenesten  
finner du ved å klikke her:
skatteetaten.no/utenlandsk- 
arbeidstaker

Arbeidsforhold i  
oppdragsregisteret
For arbeidsforhold som er  
rapportert i oppdragsregisteret  
(se saken i kolonnen lengst til ven-
stre), gjelder ikke denne ordningen. 
Skattekort for disse arbeidstakerne 
vil bli sendt ut når arbeidsforholdet 
er rapportert og arbeidstakeren har 
vært på ID-kontroll.

 

Tirsdag 3. oktober lanserte  
Skatteetaten en ny digital  
tjeneste for å søke om  
skattekort for utenlandske 
borgere. 

Ny ordning for  
rapportering  
av oppdrag og  
arbeidstakere
I løpet av november 2017 
lanserer Skatteetaten en ny 
portal for rapportering av 
oppdrag, oppdragstaker og 
arbeidstakere på oppdrag i 
Norge eller på norsk sokkel 
(tidligere innrapportert på  
skjema RF-1199). 

Dette er en videreføring av  
innsynsløsningen som ble 
lansert i februar i år. 

Unntak
Rapporteringspliktige som  
ikke har fått norsk organisa- 
sjonsnummer, må levere  
papirskjema som blir  
tilgjengelig for nedlasting fra 
skatteetaten.no. Bruk da  
følgende skjemaer: 
1. RF-1199 for rapportering 

av oppdrag  
2. RF-1198 for rapportering 

av arbeidstakere

For mere informasjon, følg 
med her: skatteetaten.no/ 
oppdragsregister 

Siste frist for påmelding til  
Skatteetatens årskonferanse  
er 31. oktober. 

På grunn av stor pågang, har  
vi satt opp en ekstra konfe- 
ranse i Oslo 29. november.

Påmelding finner du ved å  
klikke her: skatteetaten.no/ 
Skatteetatens årskonferanse

Er du med?
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http://skatteetaten.no/no/Skjemaer/arbeidsgiver-kan-soke-om-skattekort-pa-vegne-av-utenlandsk-arbeidstaker/
http://skatteetaten.no/no/Skjemaer/arbeidsgiver-kan-soke-om-skattekort-pa-vegne-av-utenlandsk-arbeidstaker/
http://skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Arbeidsgiver/utenlandsk-arbeidskraft/arbeid-utfort-i-norge/oppdragsregister/
http://skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Arbeidsgiver/utenlandsk-arbeidskraft/arbeid-utfort-i-norge/oppdragsregister/
http://skatteetaten.no/no/Radgiver/Skatteetatens-arskonferanse-for-regnskapsforere-revisorer-og-radgivere/
http://skatteetaten.no/no/Radgiver/Skatteetatens-arskonferanse-for-regnskapsforere-revisorer-og-radgivere/
http://skatteetaten.no/no/Radgiver/Skatteetatens-arskonferanse-for-regnskapsforere-revisorer-og-radgivere/


Riktige opplysninger til rett tid
Formålet med tvangsmulkt er å 
sikre riktig og fullstendig levering 
av opplysninger til rett tid.  

Erfaringer viser så langt at inn-
føring av tvangsmulkt har hatt en 
positiv effekt på antall inn- 
leveringer, både når det gjelder 
skattemelding for næringsdrivende 
og andre pliktige meldinger. 

Dette gir Skatteetaten et bedre  
utgangspunkt for å sikre best 
mulig kvalitet på skattemeldingen 
og riktig fastsetting av skatt, enn 
noen gang tidligere.

Flere leverte skattemeldingen
I juni sendte Skatteetaten ut rundt 

Tvangsmulkt har ført til at flere 
leverer

50 000 betingede vedtak om 
tvangsmulkt for manglende  
levering av skattemelding  
innen fristen. Vedtaket inneholdt 
en ny dato for levering, slik at 
tvangsmulkt kunne unngås ved 
overholdelse av denne datoen. 

30 000 leverte skattemeldingen 
innen den nye datoen.  

Per 31. juli i år hadde 94 prosent 
av de næringsdrivende levert  
skattemeldingen, mot 91 prosent  
i fjor. Dette er en trend vi forventer 
skal fortsette. 

Rett til å klage
Den som blir ilagt tvangsmulkt for 
manglende innlevering, kan klage 

på vedtaket. Det er skatte- 
kontorene som mottar og  
behandler klager om tvangsmulkt. 

I de tilfeller hvor skattekontoret 
mener tvangsmulkten bør  
fastholdes, sendes saken til  
Skattedirektoratet for avgjørelse.

Fram til september i år har  
Skatteetaten omgjort i overkant av 
60 prosent av vedtakene. Det er 
viktig å være klar over at tvangs- 
mulkt automatisk blir ilagt basert 
på kun manglende levering. 

Det blir foretatt en konkret  
vurdering i hver klagesak. Når  
etaten gir medhold, er det på  
grunnlag av opplysninger vi har 
mottatt i klagen.

Fått medhold
Det oppgis mange forskjellige 
forhold når det klages på tvangs- 
mulkt. Blant sakene hvor vi har gitt 
medhold dreier flere seg om  
virksomheter som er konkurs,  
under avvikling eller hvor eieren  
er død. Det er også noen saker 
hvor det er gitt medhold på grunn 
av sykdom.

Ikke medhold
Argumenter som normalt ikke  
vil føre frem, er for eksempel  
økonomiske utfordringer eller 
kommunikasjonssvikt mellom 
opplysningspliktige og regnskaps-
fører/revisor.

Mer informasjon?
For mer informasjon om  
tvangsmulkt se  
skatteetaten.no/tvangsmulkt

Fra i år kan Skatteetaten ilegge næringsdrivende tvangsmulkt ved 
manglende levering av pliktige opplysninger, som blant annet  
skattemelding for næringsdrivende. 

Fo
to

: g
et

ty
im

ag
es

4

http://skatteetaten.no/tvangsmulkt

