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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

For mer informasjon, sjekk 
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo

Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 9 – desember 2021

Skatteinfo

Veiledning til forskuddsskatt og 
skattekort 

Husk at endring av forskuddsskatt 
må gjøres på skjema for endring 
av skattekort.  Det er ikke nok å 
bare sende inn en henvendelse 
om at forskuddsskatten er for høy 
(slike henvendelser vil ikke bli 
behandlet).  

Du finner en boks på slutten av 
skjemaet skattekort, hvor du kan 
huke av om du ønsker å endre for-
delingen mellom forskuddsskatten 
og skattetrekket.

 Skattekortet sendes ut i  
desember – allerede da bør 
eventuelle endringer sendes inn 
dersom nødvendig – ikke vente til 
forfall i mars. 

Vi ser at det gjøres en del feil 
rundt dette temaet, derfor har  

Skatteetaten nå laget noen  
veiledningsfilmer for  
forskuddsskatt  
og skattekort. 

Du finner veilednings- 
filmene her 

• Forskuddsskatt, privatperson

• Forskuddsskatt, enkeltpersonforetak

• Forskuddsskatt, selskap deltakerfastsetting

• Skattekort, tabellkort/prosentkort 

Forskuddsskatt og skattekort  
for 2022 
Fra onsdag 15. desember klokken 08.00 kan du sjekke eller bestille 
forskuddsskatt/skattekort for 2022 – nå finner du det på  
skatteetaten.no. Skattekortet ligger ikke lenger på Altinn.
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Internprisingsseksjonen har utarbeidet en lang- 
versjon av artikkelen publisert i Skatteinfo 8/2021  
på norsk og engelsk. Internprisingsseksjonen kan  
kontaktes på tpa@skatteetaten.no  dersom dere 
ønsker langversjonen eller dersom dere har andre 
innspill til temaet.  

More information regarding the article 
– transfer pricing and the economical  
implications of COVID-19 

The transfer pricing unit has prepared a more  
extensive version of the article published in  
Skatteinfo 8/2021 in both Norwegian and English. 
You may contact the TP unit on  
e-mail tpa@skatteetaten.no  to get a copy of this or 
if you have other comments on the topic.

God jul! 
Takk for alle tips og tilbakemeldinger fra dere 

gjennom hele året, det setter vi stor pris på.   
 

Nå kan vi med god samvittighet senke skuldrene 
og ta noen dager fri fra dagens kjas og mas.  

Redaksjonen i Skatteinfo vil ønske alle våre 
lesere en riktig god jul og et godt nytt år. 

Mer informasjon om artikkelen – internprising og de  
økonomiske virkningene av Covid-19 
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