
1

En sentral arena for vårt samarbeid er Skatte- 
etatens årskonferanser for regnskapsførere, reviso-
rer og rådgivere. Det er gledelig å registrere at det 
også i år, som i tidligere år, er stor oppslutning og 
deltakelse på årets 48 konferanser, som arrangeres 
landet rundt i perioden november til januar. 

Utvikling, forenkling og digitalisering
Utvikling, forenkling og digitalisering har stått 
sentralt for Skatteetaten de senere årene, og slik 
vil det også være de kommende årene. Stadig flere 
elektroniske tjenester videreutvikles og tas i bruk: 
elektronisk skattekort, digitalt førstevalg og ikke 
minst a-ordningen.

Forenkling for næringslivet
Skattedirektøren har i løpet av året lagt frem  
etatens fremtidsbilde 2025. Et av etatens  
hovedmål for de neste 10 årene er forenklinger for 
næringslivet. Dette innebærer enklere regler, mer 
opplæring og bedre oppfølging av de nærings- 
drivende. I denne sammenheng vil dere være  
viktige bidragsytere ved at dere er tett på de 
næringsdrivendes hverdag og har de beste forut-
setninger for å gi oss innspill til forenklinger og 
forbedringer.

Sikre likere konkurransevilkår
Fokus i fremtidsbildet og allerede for neste år er 
å styrke arbeidet mot svart økonomi og arbeids-
markedskriminalitet. Dette for å sikre likere  
konkurransevilkår og begrense trusselen som  
veksten i denne økonomien medfører. 

Skatteetaten vil i løpet av 2015 kartlegge  
handlingsrommet og jobbe for å adressere eventu-
elle behov for endringer i regelverket, slik at  
fagetatene i større grad kan sikre en slagkraftig  
felles innsats.

Inne i en stor omstilling
I en tid hvor Skatteetaten er inne i en stor  
omstilling med tilføring av nye oppgaver til  
etaten, er samarbeidet med dere regnskapsførere, 
revisorer og rådgivere særlig viktig. Vi ser frem til 
å videreutvikle dette samarbeidet innenfor flere 
områder i årene fremover.

Tusen takk for et godt samarbeid gjennom året 
som snart er lagt bak oss. 

Ønsker dere alle en riktig god jul og alt godt  
for 2015!

Jan M.  Magnus
Direktør  
Rettsavdelingen, Skattedirektoratet

 

 

 

NYHETSBREV TIL REGNSKAPSFØRERE OG REVISORER 

Nr. 8 2014

Viktige støttespillere for etaten
I årets siste nummer av Skatteinfo har jeg fått gleden av å sende en julehilsen til  
alle dere regnskapsførere, revisorer og rådgivere. Dere er en av Skatteetatens  
viktigste støttespillere i vårt arbeid for å fastsette riktig skatt og avgift. 
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Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige som 
har rapportert opplysninger til NAV, Skatteetaten 
og Statistisk Sentralbyrå på samme måte i mange 
år, må nå omstille seg til den nye ordningen.

Ulike utfordringer
Ulike virksomheter vil ha ulike utfordringer 
avhengig av størrelse, forberedende tiltak, og 
hvorvidt rapporteringen skjer via regnskapsfører, 
lønns- og personalsystem eller direkte  
registrering i Altinn. 

Hvor godt virksomhetene lykkes med innsending 
av første a-melding avhenger av deres kjennskap 
til a-ordningen, forberedelser, og samarbeid med 
berørte parter internt og eksternt.  

Er virksomheten forberedt?
Virksomheter med opplysningsplikt bør ha  
benyttet 2014 til å sette seg inn i a-ordningen 
og iverksette nødvendige tiltak. En utfordring 
for enkelte har vært å få nøkkelpersoner i egen 
organisasjon til å forstå ringvirkningene av  
a-ordningen, og å få ryddet i ansattedata. Flere 
enn 200 virksomheter har også deltatt i prøve- 
innsending, og dermed holdt generalprøve før den 
nye rapporteringen blir obligatorisk. 

En liten revolusjon for de som jobber  
med lønn?
Mange virksomheter har gjort et grundig forar-
beide for å sikre at alle ansatteopplysninger er 
oppdaterte og korrekte til 1. januar 2015. Når 
dette først er gjort, vil de aller fleste oppleve at 
a-meldingen tilrettelegger for en enklere fremtid. 
Det blir slutt på både årsoppgjør og termin- 
oppgjør.

Med innføringen av a-ordningen vil alle virksom-
heter rapportere pålagte opplysninger gjennom 
én elektronisk kanal, og rapporteringen kan skje 
samtidig som den månedlige lønnskjøringen. 

  
 

Etter lang tid med forberedelser,  
høringer og prøveinnsendinger trer  
a-ordningen i kraft 1. januar 2015. 

•	 Ta høyde for eventuell ekstra jobb ved 
innlevering av den første a-meldingen

•	 Forankring i ledelsen
•	 Påse at nye interne rutiner er på plass
•	 Knytt gamle lønnskoder opp mot nye 

beskrivelser
•	 Dobbeltsjekk at alle ansatteopp- 

lysninger er korrekte, inkludert 
lønnsopplysninger, stillingsprosent, 
yrkeskode, arbeidsforhold osv. for hver 
enkelt ansatt

•	 For de som skal registrere direkte i 
Altinn: Påse at du har de nødven-
dige tilgangene og rolle som utfyller/
innsender

•	 For de som skal rapportere gjennom 
regnskapsfører/lønnssentral: Sørg for 
å sende alle opplysninger i god tid før 
fristen

•	 For regnskapsførere: Få inn alle bilag 
og annet relevant materiell i god tid  
før fristen

•	 For de som leverer gjennom lønns- og 
personalsystem: Påse at du har den 
siste systemversjonen og nødvendig 
kunnskap til å bruke den

     For mer informasjon, gå inn på  
     altinn.no/a-ordningen

Hvordan lykkes med a-ordningen?

Den første a-meldingen skal snart leveres: 
Klar, ferdig, gå?

Il
lu

st
ra

sj
on

sf
ot

o:
 S

ka
tt

ee
ta

te
n

http://skatteetaten.no/enkeloppgave
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/Merverdiavgiftsloven--3-7-fjerde-ledd---Tatovering/
http://www.altinn.no/a-ordningen
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Registerinfo gir byggenæringen tilgang til  
opplysninger om aktuelle kontraktspartnere. Den 
gir informasjon om: 

•	 en eventuell kontraktspartner er registrert i 
Enhetsregisteret og Foretaksregisteret, samt     
Skatteetatens Merverdiavgiftsregister 

•	 merverdiavgiftsoppgaver er levert for de tre 
siste terminene

•	 terminoppgaver arbeidsgiveravgift er levert 
for de tre siste terminene

•	 en eventuell kontraktspartner ikke har betalt 
skatt, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og mer-
verdiavgift, framskaffet via skatteattest

•	 bedriften har hatt utenlandske arbeidstakere 
eller oppdrag de siste seks månedene 

Fullmakt
Opplysningene er taushetsbelagte, og kan bare gis 
dersom oppdragstakeren har gitt oppdragsgiveren 

fullmakt til å innhente opplysningene.

Fullmaktskjema finner du her:
skatteetaten.no/upload/Skjemaer/Fullmakt.doc
skatteetaten.no/upload/Skjemaer/Fullmakt.pdf

Utfylt skjema sender du til:  
Registerinfo, Skatt Nord, Damsveien 1, 9815 
Vadsø. Eller du kan skanne det inn og sende på 
e-post til: registerinfo@skatteetaten.no.

Deretter registrerer vi opplysninger i et SKAV 
skjema (Informasjon om skatte- og avgiftsfor-
hold) som sendes tilbake til firmaet med kopi av 
skjemaet til kontraktspartneren.

Mer info? 
Gå inn på skatteetaten.no og søk på registerinfo.
Du kan også ringe 81 53 53 80, eller sende  
e-post: registerinfo@skatteetaten.no

Dette er kjedelige nyheter for både deg som  
håndterer lønn og den ansatte som du må trekke  
50 prosent skatt av.

Glemt å fjerne ansatte fra lister?
Den vanligste årsaken er at en annen bedrift  
allerede har hentet frikortet og stukket av med hele 
fribeløpet. Selv om det er gode grunner til det, ser 
vi at det ofte handler om at tidligere arbeidsgi-
vere har glemt å fjerne den ansatte fra sine lister. 
Arbeidstakeren må da selv ordne opp ved å benytte 
våre tjenester for omfordeling av frikort.  
 
I utgangspunktet er det anslagsvis bare 10–15  

prosent av våre yngre frikortbrukere som jobber  
to eller flere steder i samme år. Likevel ligger  
antall registrerte frikortbrukere med flere  
arbeidsgivere mye høyere. 

Vil du hjelpe ansatte med å få riktig lønn til riktig 
tid? Da er anbefalingen klar: Ta en julerengjøring  
i din bedrifts ansatteliste! 

Har du ansatte med D-nummer?
Ansatte med D-nummer vil ikke få tildelt  
skattekort automatisk. Dette skyldes at D-nummeret 
i seg selv indikerer en begrenset og som oftest en  
tidsbegrenset skatteplikt til Norge. 

Ansatte med D-nummer må derfor søke om for- 
nyet skattekort hvert år. Hvis du sliter med å  
innhente skattekort på en ansatt med D-nummer, 
kan grunnen være at den ansatte ikke har søkt  
om skattekort for året. Da kan det være lurt med  
en påminnelse.

Registerinfo er en informasjons- og serviceenhet for byggenæringen. Registerinfo kan 
være et viktig hjelpemiddel for seriøse aktører i byggenæringen. 

Har du noen gang opplevd følgende: Du 
etterspør et skattekort på en ansatt. I 

tilbakemeldingen fra skatteetaten står det  
at den ansatte har frikort og at din bedrift  
er tildelt fribeløp kroner 0? 

Bruk Registerinfo og unngå useriøse  
oppdragstakere i byggenæringen

Ta en julerengjøring i ansattelistene

http://www.skatteetaten.no/upload/Skjemaer/Fullmakt.doc
http://www.skatteetaten.no/upload/Skjemaer/Fullmakt.pdf
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Å finne nåla i høystakken
Gjennom avtaler om informasjonsutveksling 
(TIEAS) kan Skatteetaten nå be om informasjon 
fra en rekke tidligere skatteparadiser der vi har 
indikasjoner eller mistanke om at for eksempel 
navngitte personer, eller bestemte bankkonti eller 
selskaper, blir anvendt til skatteunndragelser. 

Avtalene har hatt stor effekt ved at mange  
skattytere nå anmoder om frivillig retting av 
tidligere unndragelser. Skatteetaten har også i  
kontrollsaker fått innsyn i viktige fakta fra  
statene. 

På bakgrunn av dette, antas det at avtalene også 
har hatt en avskrekkende effekt og har hindret nye 
unndragelser. Avtalene har imidlertid blitt kritisert 
fordi de ikke omfatter automatisk informasjons- 
utveksling, slik at skattemyndighetene fortsatt 
vil ha problemer med å avdekke hvem som skjuler 
midler i utlandet.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
Denne kritikken blir nå adressert. USA vedtok i 
2010 sin FATCA-lovgivning. Den innebærer at ikke-
amerikanske finansinstitusjoner som ikke inngår 
avtale med Internal Revenue Service (IRS) om 
rapportering av kontoopplysninger om amerikanere, 
blir gjenstand for en særskilt 30 prosent kildeskatt 
på renter, utbytter mv. som utbetales fra USA.  

Den amerikanske lovgivningen ble iverksatt fra  
1. juli 2014. 

Norge har inngått en avtale med USA om gjensidig 
informasjonsutveksling og gjennomføring av FATCA. 
Det innebærer at finansinstitusjonene skal  
rapportere kontoopplysningene til Skatteetaten 
som deretter utveksler dataene med USA. De første 
data vil bli utvekslet høsten 2015.

Vil du lese mer om FATCA, gå inn på  
skatteetaten.no/fatca
 
Common Reporting Standard (CRS)
Samtidig med arbeidet med gjennomføringen av 
FATCA, har det pågått et arbeid i regi av OECD med 
å utarbeide en internasjonal standard for automa-
tisk utveksling av opplysninger om finansielle konti 
(CRS). Denne bygger på FATCA IGA Model 1, som 
er modellavtalen for de FATCA-avtalene USA inngår 
med andre land. 

Det er imidlertid gjort en rekke endringer i stan-
darden for å ta ut FATCA-spesifikke elementer og 
tilpasse den en multilateral kontekst. Norge var 
blant de 51 landene og jurisdiksjoner som i Berlin 
29. oktober 2014 signerte en multilateral avtale. 
Den innebærer at slik informasjon vil bli utvekslet 
mellom 48 stater innen september 2017 (tre av 
statene utveksler informasjon fra 2018). 

Dette betyr at avtalepartene i 2017 vil ha helt nye 
muligheter for å avdekke skjulte utenlandsformuer. 
Det forventes følgelig at avtalen også vil ha stor 
preventiv effekt mot nye unndragelser.

Hva må finansnæringen gjøre
Avtalene om gjennomføring av FATCA og CRS  
innebærer at landene er forpliktet til å pålegge 
blant annet banker, verdipapirforetak, verdipa-
pirfond og livsforsikringsselskaper å gjennomgå, 
identifisere og rapportere konti som tilhører  
utenlandske kunder. 

Mer åpenhet 
Avtalene innebærer et betydelig steg i retning av 
mer åpenhet, og at det blir færre steder å gjemme 
inntekter og formue for beskatning. 

FATCA og CRS – internasjonale avtaler mot  
skatteunndragelser
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Skatteundragelser hos land med sekretesselovgivning (skatteparadiser) er et  
internasjonalt problem, og bekjempelse av problemet har i etterkant av finans-
krisen hatt høy internasjonal politisk prioritet.

http://www.skatteetaten.no/fatca
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SI fortsetter som en egen enhet i Mo i Rana,  
beholder navnet, og vil i Skatteetaten organiseres inn 
på regionnivå. 

– En plassering av SI på dette nivået gir dermed det 
beste grunnlaget for operativt og strategisk samar-
beid, og understøtter intensjonene med innlem- 
mingen, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Hva gjør SI?
Oppgaven til SI er å kreve inn ulike statlige krav.  
Totalt har SI 35 ulike statlige oppdragsgivere og  
krever inn 175 ulike typer krav. De største oppdrags-
giverne er politiet, NRK lisenskontoret, Vegdirekto-
ratet, Statens lånekasse for utdanning og Tollvesenet.

Hvordan innkrevingen skal skje er regulert i flere ulike 
lover, forskrifter og instrukser. Årlig innkrevd beløp 
nærmer seg 4 milliarder.

Helhetlig skatte- og avgiftsforvaltning
Regjeringen har gitt Skatteetaten i oppgave å  
modernisere og effektivisere skatte- og avgiftsfor-
valtningen. Innlemmelsen av SI er en del av dette 
arbeidet. Fastsetting, innkreving og kontroll av  
skatter og avgifter skal samles i Skatteetaten. 

Formålet er:
•	 redusert ressursbruk
•	 forenkling for innbyggere og næringsliv
•	 styrket bekjempelse av svart økonomi 

Det er store utfordringer i Romania. Korrupsjonen i 
samfunnet er omfattende. Med økonomiske  
problemer og mye fattigdom, er det krevende å 
fremme holdningsendringer og etterlevelse. 

Forebygge og avdekke 
Skatteetaten vil sammen med den rumenske  
skatteadministrasjonen (NAFA) gjennomføre et  
prosjektet som har som mål å øke GDIs (The General 
Directorate for Integrity) kapasitet til å forebygge  
og avdekke korrupsjon, skape gode holdninger hos  
medarbeiderne i NAFA, og bedre oppfatningen  
publikum har av den rumenske skatte- og tolletaten. 

Prosjektet har en varighet på 18 måneder og blir 
finansiert i sin helhet av norske EØS-midler. 

Økokrim bistår 
De norske og rumenske skatteadministrasjonene  
har allerede holdt møter sammen med  

Financial Mechanism Office i Brüssel og den norske 
ambassaden i Romania.  

I tillegg har Økokrim bistått med gode råd, og  
erfaringer har blitt utvekslet med andre norske  
virksomheter som bistår Romania gjennom  
EØS-ordningen. 

Statens innkrevingssentral innlemmes i  
Skatteetaten
Regjeringen har bestemt at Statens innkrevingssentral (SI) blir en del av Skatteetaten  
fra 1. januar 2015. Hensikten er en mer effektiv bruk av fellesskapets ressurser, bedre  
utnyttelse av SI sine fagmiljøer og en mer helhetlig innkreving av offentlige krav.

Skatteetaten har undertegnet en avtale med den rumenske skatteadministrasjon om 
norsk bistand i Romanias antikorrupsjonsarbeid.
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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.

Norsk bistand til antikorrupsjon

http://skatteetaten.no/enkeloppgave
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/Merverdiavgiftsloven--3-7-fjerde-ledd---Tatovering/
http://www.skatteetaten.no/artikler-skatteinfo

