
Årsrapport
2008



2

Innhold

Innledning 3

Samfunnsansvar 4

Vårt samfunnsansvar 4

Den nye Skatteetaten 4

Service og imøtekommenhet 4

Mediebildet 4

Service til brukerne 5

Brukernes mening 5

Skatteopplysningen 800 80 000 5

Skattehjelpen 5

Servicesentret for utenlandske arbeidstakere 6

Elektronisk forvaltning 6

Elektronisk levering 7

skatteetaten.no, altinn.no og minside.no 7

God kvalitet på folkeregisteret 8

Skatteinnkreving 8

I omorganiseringens tegn 8

Vi krevde inn 748 milliarder kroner 10

Flere skattytere 11

Likning av Oslo-skattytere 11

Ingen endring – ingen levering 11

Forhåndsutfylt også for næringsdrivende 11

Ny klage- og nemndsordning 12

Samarbeid mot svart økonomi 12

Forebygging og kontroll 12

Kontroll av næringsdrivende 13

Svart økonomi og skatteunndragelser 13

Fiktiv fakturering 13

Bruk av utenlandske betalingskort 14

Byggeplassaksjoner 14

Skatteparadiser 14

Administrative forhold 15

Etatens ansatte fordelt på kjønn 16

Skatteetatens budsjett 16

Nøkkeltall fra etatens drift 17



3

Den omorganiseringen Skatteetaten
satte i verk 1. januar 2008 er etatens
største omorganisering noensinne. Alle
medarbeidere og alle enheter i etaten
er berørt av omorganiseringen. Etter
min mening har omorganiseringen så
langt vært vellykket, og den er gjen-
nomført med stor grad av involvering
og i nært samarbeid med de tillits-
valgte. Organisasjonsløsningen er
framtidsrettet og åpner nye muligheter,
men er krevende å realisere. Det vil ta
tid før alle ønskede effekter kan realise-
res, selv om vi har gjort viktige fram-
steg i 2008. Jeg vil særlig trekke fram
den økte innsatsen innenfor veiledning,
som Skatteopplysningen, gode kontroll-
resultater og effektivt likningsarbeid.
Omorganiseringen har imidlertid vært
krevende og ført til større ressursbruk
enn vi regnet med. Publikum har
merket lengre saksbehandlingstider
på enkelte områder. Selv om dette kan
forklares med spesielle forhold i 2008,
kan vi ikke være fornøyd med resulta-
tene på disse områdene.

Ved omorganiseringen valgte vi å
flytte oppgaver framfor medarbeidere.
Det betydde at over halvparten av
medarbeiderne fikk helt eller delvis
nye oppgaver. Dette skapte behov for
kompetanseutvikling. Riksdekkende
vedtakskompetanse åpnet for en mer
fleksibel oppgavefordeling og bedre
utnyttelse av ressursene. Den nye
organiseringen styrker distriktene,
bl.a. ved at 316 000 personlige skatt-
ytere i Oslo ble behandlet av Skatt
nord og Skatt Midt-Norge. På sikt
skal alle personlige skattytere i Oslo
liknes utenfor Skatt øst. Det er etablert
landsdekkende funksjoner flere steder
i landet på en rekke felt innenfor både
kjerneområdene og administrasjon.

Mange leverte selvangivelsen elektro-
nisk, og langt flere enn antatt brukte
den nye ordningen med leverings-
fritak. Den nye elektroniske tjenesten
for enkeltpersonforetak ble også godt
mottatt. Fortsatt øker bruken av våre
elektroniske løsninger, og brukerne er
godt fornøyd. Vi er og skal fortsatt være
en pådriver i arbeidet med moderni-
sering av offentlig virksomhet blant
annet gjennom elektroniske tjenester.
For å øke sikkerheten ved pålogging
til offentlige tjenester, ble for eksem-
pel PIN-koder som gir tilgang til flere
offentlige tjenester, sendt som brev i
stedet for å bli trykket på skattekort og
selvangivelse.

Skatteetatens omdømme er viktig for
etatens mulighet til å utføre sam-
funnsoppdraget på en god måte. Den
subjektive oppdagelsesrisikoen og
skattyterens møte med Skatteetaten
bidrar til vårt omdømme. I 2008 be-
søkte mer enn 1,5 mill. brukere etatens
skattekontor, som etter omorganise-
ringen dekker alle etatens fagområder.
Den nye veiledningstjenesten, Skatte-
opplysningen, er blitt en suksess.
Den er et brukerorientert, enhetlig og
geografisk uavhengig servicetilbud,
som gir lik service til alle. I 2008
besvarte Skatteopplysningen nesten
2,5 mill. henvendelser til ett, gratis,
landsdekkende telefonnummer.

I 2009 overtar Skatteopplysningen
ansvaret for en egen veilednings-
tjeneste rettet mot de profesjonelle

brukerne.

Svein R. Kristensen

Innledning



4

Vårt samfunnsansvar
Skatteetatens visjon er et samfunn der
alle vil gjøre opp for seg. Det er skatt-
yterne som har ansvaret for å etter-
leve reglene. Skatteetaten skal bidra
til dette gjennom hensiktsmessig bruk
av informasjon, veiledning og kontroll,
og gjøre det enkelt å handle riktig.

Skatteetatens hovedoppgaver er å
sørge for at skatt og avgift blir fastsatt
og krevd inn på riktig måte og at
landet har et oppdatert folkeregister.
Etatens virksomhet danner det finan-
sielle hovedgrunnlaget for offentlig
virksomhet. Dette samfunnsoppdraget
krever legitimitet. Samfunnet skal ha
tillit til at vi løser oppgavene slik at
det også tas hensyn til andre viktige
samfunnsmål som for eksempel infor-
masjonssikkerhet, bosetting og miljø.

Den nye Skatteetaten
2008 var et spesielt år for Skatte-
etaten. Etaten er inne i sin største
omorganisering noensinne. Fra
1. januar 2008 ble alle likningskontor,
skattefogdkontor og fylkesskatte-
kontor erstattet med skattekontor.
Skattyter får dermed ett sted å
henvende seg i stedet for tre. Skatte-
kontorene er organisert i fem regioner,
som er underlagt Skattedirektoratet
og ledes av regiondirektører. Hver
region er organisert i fem funksjoner:
Veiledning, fastsetting, kontroll og
rettsanvendelse, skattekrim og inn-
kreving. Dette gjør det mulig å samle
faglig kompetanse i større, bærekraf-
tige fagmiljøer. Ved å fordele arbeids-
oppgavene etter andre kriterier enn
geografi kan vi utnytte kompetansen
best mulig blant annet gjennom økt
spesialisering. I løpet av 2008 er det
etablert flere landsdekkende fagmiljø;
blant annet en egen enhet for sam-
virkeforetak i Steinkjer og tildeling av
fødselsnummer i Hammerfest.

Service og imøtekommenhet
Skatteetaten vil gjøre det enkelt
å handle riktig. Da er veiledning,
tilgjengelighet og service viktig. Fra
1. januar 2008 har etaten ett felles
telefonnummer til alle sentralbord og
til vår nye veiledningstjeneste; Skatte-
opplysningen på 800 80 000. Hen-
sikten er god og ensartet service. Skat-
teopplysningen skal også gjennom sin
førstehåndskunnskap om publikums
behov, bidra til at etatens totale infor-
masjons- og kommunikasjonsarbeid
kan gjøre publikum mer selvhjulpne.
For profesjonelle brukere som reviso-
rer, regnskapsfører og advokater, har
vi opprettet en egen servicetelefon.

Ute i regionene får skattyter god
service i skranken på skattekonto-
rene. I alt var det 1,5 millioner som
oppsøkte skattekontorene i 2008. Det
brukes også mer tid og ressurser på
oppsøkende veiledning. Skatteetaten
kommer stadig ofte dit skattyter er
med målrettet informasjon og vei-
leding. Dette gjelder spesielt i selvan-
givelsestiden, da etatens folk treffes på
kjøpesentra og andre samlingspunkt i
lokalmiljøene.

Mediebildet
Skatteetatens virksomhet og fag-
områder får mye omtale i media. Det
er særlig resultater fra kontrollvirk-
somheten som vekker medias inter-
esse, i tillegg til informasjon om regler
og ordninger, blant annet i forbindelse
med selvangivelsen. I tillegg var
skatteparadiser og skjulte formuer
mye omtalt i 2008.

Høsten 2008 inntraff noen uheldige
hendelser, med begrenset skadevirk-
ning, som førte til negativ medie-
eksponering. Hendelsene førte til
en omfattende gjennomgang av
våre interne prosessbeskrivelser og
kvalitetssikringsrutiner.

Samfunnsansvar

Ring gratis til Skatteetaten

800 80 000
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Mediearbeidet er styrket i 2008, etter
at regionene fikk egne informasjons-
medarbeidere.

Service til brukerne
Den generelle servicen overfor
skattyterne er vesentlig bedret i
2008. Det gjelder først og fremst på
informasjons- og veiledningsområdet.
Skattyterne opplevde dessverre lengre
saksbehandlingstider enn de har vært
vant med på en rekke saksområder i
2008. Dette skyldes et forbigående fall
i produksjonen, som følge av den store
omorganiseringen etaten gjennomførte
i 2008.

Ved omorganiseringen ble det opp-
rettet egne veiledningsavdelinger i
skattekontorene. Dette har gjort det
enklere for borgerne å få hjelp uten å
måtte forholde seg til etatens organi-
sasjonsstruktur. Nå kan de kontakte
hvilket som helst skattekontor å få
hjelp enten de har spørsmål om skatt,
folkeregistrering, arv eller merverdi-
avgift

Brukernes mening
I mai ble det gjennomført en bruker-
undersøkelse om lønnstakere og
pensjonisters oppfatning av Skatte-
etaten i 2008. Dette er den 4. i rek-
ken siden 1999. Undersøkelsen viser
en stabil positiv utvikling for etaten.
Hovedfunnene viser at 2 av 3 fortsatt
har et godt inntrykk av Skatteetaten,
og at nivået er opprettholdt siden
2004. Internett er den mest brukte
informasjonskanalen når det gjelder
skattespørsmål generelt. Kontakten
med Skatteetaten øker, e-post og
internett er i vekst som kanaler, men
fortsatt er personlig kontakt og telefon
de største kanalene.

Opplevelsen av tilgjengelighet til
skattekontorene varierer med
kontaktform. De som har hatt
personlig kontakt opplever best

tilgjengelighet. Det er høye nivåer for
brukertilfredsheten, og økt tilfredshet
sammenliknet med 2006. For saksbe-
handlingen er det også høye nivåer
for tilfredshet, men tilfredshet med
tilstrekkelig informasjon og saksbe-
handlingstid har gått ned siden 2006.

Skatteopplysningen 800 80 000
Skatteopplysningen gikk på lufta
1. januar 2008. Med ett felles, gratis
telefonnummer til hele etaten ble
veien inn til etaten enklere for publi-
kum. Publikum får veiledning på tele-
fon innenfor alle virksomhetsområder.
I tillegg kan publikum bestille skjema-
er, utskrift av ulike attester og endring
av skattekort.

Skatteopplysningen er et brukerorien-
tert, enhetlig og geografisk uavhengig
servicetilbud, som gir lik service til
alle som tar kontakt med etaten.En
brukerundersøkelse gjennomført i
desember 2008 viser at mer enn 2/3
av brukerne var svært fornøyd med
ventetid, veileders kunnskap og vei-
leders evne og imøtekommenhet.

Skatteopplysningen er en landsdek-
kende enhet med 300 medarbeidere
fordelt på åtte steder i landet, med
hovedkontor i Leikanger. Regionene
støtter Skatteopp-lysningen ressurs-
messig i trafikktopper og ved behov for
faglig bistand.

Skatteopplysningen besvarte nesten
2,5 mill. anrop i 2008. I selvangivel-
sesperioden i april 2008 svarte de på
nesten en halv million anrop. Gjen-
nomsnittlig ventetid for året under ett
var 2 minutter og 4 sekunder. Ved kø
på telefonen kan den som ringer velge
å bli ringt opp igjen fra Skatteopplys-
ningen, uten å miste sin plass i køen.
Nesten 330 000 valgte dette i 2008.
Brukerundersøkelser viser at bruker-
ne er godt fornøyd med tjenesten.
Tjenesten er åpen fra kl 08.00-15.30,
og lengre i topperiodene april og
desember.

Skattehjelpen
Skatteetaten har også etablert Skatte-
hjelpen i 2008. Dette er en ordning for
skattytere som av forskjellige grun-
ner ikke har klart å etterleve regel-
verket og derfor har kommet skjevt
ut. Hensikten er å hjelpe disse ut av
de problemer de har med skattemyn-
dighetene der dette er mulig. Skatte-
hjelpen driver oppsøkende virksomhet
i fengsler og andre institusjoner, men
får også en del saker fra skattyter selv,
advokater, sosialkontor etc. Skatte-
etaten ser at det er et stort behov for å
håndtere denne type saker på en god
måte. I 2008 har etaten hjulpet over
200 skattytere med å rette opp i gamle
feil. Dette er krevende saker. Det er
gjennomført mange forebyggende
tiltak overfor utsatte grupper for å for-
hindre at saker utvikler seg uheldig.

Besvarte anrop til Skatteopplysningen
Totale
anrop

Innringer
lagt på

Besvarte
anrop

Andel
besvart

1. kvartal 845 213 195 165 650 048 76,9 %

2. kvartal 929 088 105 676 823 412 88,6 %

3. kvartal 572 309 104 270 468 039 81,8 %

4. kvartal 588 516 78 278 510 238 86,7 %

Total 2 935 126 483 389 2 451 737 83,5 %
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Servicesentret for utenlandske
arbeidstakere
2008 har vært det første ordinære
driftsåret for Servicesenteret for
utenlandske arbeidstakere. Sente-
ret åpnet i Oslo høsten 2007, og er
etablert i samarbeid mellom Politiet,
UDI, Arbeidstilsynet og Skatteetaten.
Servicesentret har vært en suksess
fra starten, og har i 2008 hatt 72 322
besøkende. Disse fordeler seg med
37 100 til politiet, 29 522 til Skatte-
etaten og 5699 til Arbeidstilsynet. Den
store tilstrømningen av besøkende
viser at det har vært et stort behov
for å etablere felles løsninger for flere
offentlige etater.

Elektronisk forvaltning
Også i 2008 har bruken av de elektro-
niske tjenestene økt. Næringsdrivende
økte sin bruk av etatens elektroniske
tjenester i 2008. Over 85 prosent
av selvangivelsene og 75 prosent av
merverdiavgiftsoppgavene ble levert
elektronisk i 2008.

Det er opprettet en elektronisk skatte-
konto der næringsdrivende kan gå inn
å følge sitt mellomværende med staten
når det gjelder merverdiavgift. I 2008
ble det totalt gjort 192 000 oppslag i
skattekontoen.

Innføringen av leveringsfritak for
lønnstakere og pensjonister uten
endringsbehov reduserte antall
elektronisk leverte selvangivelser med
en million. I alt 290 000 selvangivel-
ser for næringsdrivende ble levert
elektronisk, noe som utgjør 80 prosent
av målgruppen. Videre ble 213 000
selvangivelser for etterskuddspliktige
levert elektronisk. Det utgjorde over
88 prosent av totalt antall leverte
selvangivelser.

I 2008 var det ca 114 000 arbeids-
givere som leverte 1,1 millioner lønns-
og trekkoppgaver gjennom Altinn.
Av kapasitetshensyn i Altinn leverer
de aller største arbeidsgiverne fortsatt
elektroniske oppgaver på filformat til
Skatteetaten utenom Altinn.

I 2008 ble det totalt transportert ca.
4,9 mill. hovedskjema gjennom altinn.
no Av dette utgjorde Skatteetatens
andel ca 90 prosent. altinn.no er
godt mottatt av brukerne, og flere av
tjenestene har nådd en oppslutning
på over 75 prosent av mulige brukere.
Andel elektronisk innlevering av
”Alminnelig omsetningsoppgave”
(MVA) for 5. termin var nesten
86 prosent. I 2008 ble e-fakturering
for merverdiavgift tatt i bruk. Med
dette er målet om å unngå papir-
utsendelse av faktura og innbetalings-
blankett for de som bruker Altinn,
oppnådd.
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skatteetaten.no, altinn.no og
minside.no
Brukerundersøkelsen fra våren 2008
viser at Internett er den viktigste
kanalen for brukere som har skatte-
eller avgiftsspørsmål, enten
www.skatteetaten.no eller andre sider.
I 2009 registrerte vi 5,7 mill. unike
besøkende på www.skatteetaten.no
Internasjonale sider på engelsk,
polsk og norsk ble utviklet i 2008.

Elektronisk levering
Antall levert

elektronisk
2007

Levert
elektronisk

2007

Antall levert
elektronisk

2008

Levert
elektronisk

2008

Merverdiavgiftsoppgave 1 093 239 74,7 % 650 048 76,9 %

Selvangivelse for næringsdrivende og selskap 419 000 78,4 % 489 000 85,5 %

Aksjonærregisteroppgave 164 000 89,5 % 184 189 92,9 %

Terminoppgave for arbeidsgiveravgift
og forskuddstrekk 327 000 54,0 % 699 000 73,0%

Lønns- og trekkoppgave1 70 000 28,0 % 114 000 52,0 %

Skattekort og frikort 556 000 55,6 % 644 000 57,8 %

Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister 2 203 000 65,0 % 1 082 000 31,6 %

Flyttemelding 140 000 38,8 % 153 000 45,0 %

1 Antall arbeidsgivere som har levert via altinn.no
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■ Andel av selvangivelser fra lønnstakere
og pensjonister.

■ Andel lønnstakere og pensjonister som
har benyttet leveringsfritak

■ Andel av selvangivelser fra næringslivet

■ Andel merverdiavgiftsoppgaver

■ Andel terminoppgaver arbeidsgiveravgift
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Skatteetaten deltar i samarbeid med
bl.a. Fornyings- og administrasjonsde-
partementet, Direktoratet for forvalt-
ning og IKT og Brønnøysundregistrene
for å tilrettelegge grunnleggende
infrastruktur for nye elektroniske
tjenester. Skatteetaten er også aktiv
i arbeidet med minside.no. I 2008 er
følgende tjenester fra Skatteetaten i
produksjon på minside.no: skattekort,
flyttemelding, selvangivelse og skatte-
oppgjør.

Skatteetatens tjenester bidrar sterkt
til bruken av minside.no. I 2008 ble
det blant annet registrert 72 000 opp-
slag knyttet til endringer av skatte-
kort, 33 000 til meldinger om flytting
og over 250 000 til selvangivelse og
visning av skatteoppgjør. Etter hvert
vil alle våre innbyggertjenester som
produseres via altinn.no bli tilgjen-
gelig i minside.no I samarbeid med
minside.no ble PIN-koder som gir til-
gang til flere offentlige tjenester, sendt
som brev i stedet for å bli trykket på
skattekort og selvangivelse.

God kvalitet på folkeregisteret
Statistisk sentralbyrå har på oppdrag
fra Skattedirektoratet undersøkt
kvaliteten på opplysningene som
ligger i folkeregisteret.

Undersøkelsen ble gjennomført i første
kvartal 2008 og omfattet ca 24 000
personer i aldersgruppen 15-74 år.
Undersøkelsen viste at 95 prosent av
de spurte sto oppført i folkeregisteret
med riktig og fullstendig bosteds-
adresse, at 0,5 prosent hadde en
mindre feil i adressen og at 1,6 prosent
hadde flyttet etter at undersøkelsen
var satt i gang. Undersøkelsen viser at

den vanligste årsaken til feil adresse
er at enkelte ikke melder fra når de
skifter bosted. Det er særlig menn i
alderen 20 til 24 år som unnlater å
oppfylle meldeplikten.

Det er fremdeles mange som ikke har
meldt inn bolignummer til folke-
registeret. Bolignummeret er en del av
den offisielle adressen for leiligheter i
flerbolighus og angir hvilken leilighet
i bygningen vedkommende bor i. Det
var i 1999 at Stortinget vedtok at alle
leiligheter – som de fleste eneboliger
– skal ha sin egen adresse. Bolignum-
meret gir leiligheten en unik adresse.
Bolignummer i folkeregisteret gjør
det raskere for ambulanse, politi og
brannvesen å finne fram. I 2008 var
det vellykkede aksjoner både i Oslo og
Bergen for å få flere til å melde inn sitt
bolignummer til folkeregisteret. Dette
førte til at dekningsgraden i landet
steg til 87 prosent. I Oslo steg dek-
ningsgraden fra 67 til 84 prosent, og i
Bergen steg den fra 80 til 88 prosent.

Skatteinnkreving
Det nye systemet for skatteinnkreving,
Sofie, ble tatt i bruk i hele landet i
2008. Det betyr at skatteinnkrevingen
gjennomføres med et felles system for
alle kommuner, og at det er etablert et
moderne landsdekkende skatteregn-
skap. Dette har gitt skatteoppkreverne
et bedre og mer effektivt verktøy
i arbeidet med skatteinnkreving.
Systemet bidrar til en effektiv arbeids-
støtte og effektivisering av innkre-
vingsarbeidet.

I omorganiseringens tegn
2008 var et år preget av omorganise-
ring. Den nye organiseringen av virk-
somheten ble iverksatt fra 1. januar.
Omstillingsperioden går fram til
31. desember 2009.

Dette er Skatteetatens største
omorganisering noensinne, og en

betydelig reform innen offentlig
forvaltning i Norge. Denne reformen
har stor betydning for publikum og
næringsliv.

Fra 1. januar 2008 er Skatteetaten or-
ganisert som skattekontor i fem regio-
ner. Likningskontor, skattefogdkontor
og fylkesskattekontor ble samlet i en
organisasjon regionalt: skattekontoret.

Skattekontoret behandler saker for
hele landet innenfor alle virksom-
hetsområdene. For skatte- og avgifts-
pliktige betyr dette at de får ett sted å
henvende seg i stedet for tre, og at de
kan henvende seg til hvilket som helst
skattekontor i landet.

Organiseringen innad i regionene er
basert på en verdikjedeorientert funk-
sjonsmodell. Regionene er organisert
i fem fagområder: veiledning, fast-
setting, kontroll og rettsanvendelse,
skattekrim og innkreving, i tillegg til
styrings- og administrasjonsfunksjon.

I tillegg ble Skatteopplysningen
etablert som en landsdekkende vei-
ledningstjeneste og det ble innført ett
felles telefonnummer til etaten.

Et av formålene med omorganise-
ringen er å samle og bygge større og
mer robuste fagmiljøer. Det skjer blant
annet ved spesialisering og opprettelse
av spesialkontor for hele regionen og
på landsbasis. Etaten har god erfaring
med dette fra sentralskattekontoret
for storbedrifter og sentralskatte-
kontoret for utenlandssaker. Dette har
utviklet seg til høykompetente miljøer
på sine fagområder. I skattekontorene
er nå samlingen av folkeregister-
arbeid, arveavgiftsbehandling, mann-
tallsbehandling og behandling av mer-
verdiavgiftsoppgaver i egne enheter
eksempler på spesialisering i større
fagmiljøer. Behandling av klagesaker
er også samlet på få formelle enheter.
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På landsbasis er det blant annet opp-
rettet spesialkontor for behandling av
alle samvirkeforetak, og ett kontor til-
delder fødselsnummer til hele landet.
Denne speisaliseringen fører mer
ensartede avgjørelser for landet som
helhet. I en overgangsfase er det behov
for kompetanseutvikling som følge
av nyetableringen, men etter hvert
som basiskompetansen er etablert vil
oppgaver på disse områdene løses med
høyere kvalitet og færre ressursen før.

En viktig forutsetning for å lykkes
med omorganisering er et godt sam-
arbeid med tjenestemannsorganisasjo-
nene. Dette ble vektlagt gjennom hele
prosessen.

Modellen som ble valgt, innebar å
flytte oppgaver framfor personer. Det
førte til at mange medarbeidere har
fått nye oppgaver som krever ny kunn-
skap. Dette var krevende og belastet
mange medarbeidere med et ekstra
stort arbeidspress. Skattedirektoratet
er meget godt fornøyd med den innsats
og lojalitet til arbeidsoppgavene som
medarbeiderne har vist gjennom dette
første omstillingsåret.

Også Skattedirektoratet ble omorgani-
sert fra 1. januar 2008. Hensikten
var å forsterke effektene av den
regionale organiseringen, samhand-
lingen mellom regionalt og sentralt
nivå, samt å effektivisere direkto-
ratets virksomhet. Organiseringen

av Skattedirektoratet er basert på
behovet for å rendyrke og skille de
strategiske direktoratsfunksjonene
fra produksjonsrettede og tilrette-
leggende oppgaver. For å oppnå dette
er de aller fleste produksjonsoppgaver
samlet i den nye driftsorganisasjonen,
Skattetatens IT- og servicepartner.
Direktoratets strategiske oppgaver
blir ivaretatt av fagavdelinger innen
regelverk og rettsutvikling, virke-
midler (informasjon/veiledning og
kontroll), innovasjon og utvikling og
styring av regionene.
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Vi krevde inn 748 milliarder
kroner
Det vesentligste av endringene i
skatte- og avgiftsprovenyet påvirkes
av konjunkturutvikling, større
endringer i skatte- og avgiftsopp-
legget og endringer i oljeproduksjonen.
Skatteetaten bidrar gjennom et sett
av virkemidler til å få folk og virksom-
heter til å følge reglene.

Skatteetaten utliknet skatter og av-
gifter for i alt 748,3 milliarder kroner
i 2008, en økning på 10,4 prosent fra
737,9 milliarder i 2007.

Den moderate økningen skyldes i
hovedsak nedgang i skatt fra oljevirks-
omheten med 31,5 milliarder kroner.

Samlet sett har det vært en proveny-
økning på skatt fra inntekt og formue
fra 2007 til 2008 på 12,2 prosent,
noe høyere enn fra 2006 til 2007.
Økningen antas å ha sammenheng
med generell høykonjunktur, lønns-
vekst og godt arbeidsmarked.

For lønnstakere og pensjonister var
det en økning i provenyet fra 2007
til 2008 på 11,5 prosent. Proveny-
utviklingen er blant annet knyttet til
utvikling i arbeidsmarkedet (syssel-
setting og lønn), endring i skatteregler

og fradrag. Økningen fra 2007 til 2008
antas å ha sammenheng med generell
høykonjunktur, lønnsvekst og godt
arbeidsmarked. Arbeidsledigheten ble
ytterligere redusert i løpet av inn-
tektsåret 2007. For landet sett under
ett var det en økning i sysselsettingen
på 4,0 prosent fra 4. kvartal 2006 til
4. kvartal 2007 (SSB). Nye arbeids-
innvandrere bidro ifølge Statistisk
sentralbyrå (SSB) til mye av veksten,
men det var også vekst i andre, mer
etablerte innvandrergrupper. I tillegg
var det økt sysselsetting blant eldre
arbeidstakere sett i forhold til 2006.

Flere med toppskatt
Antall skattytere med toppskatt økte
med 18 prosent fra 2007 til 2008, og
skattepliktig nettoformue økte med
19 prosent. Dette antas å ha sammen-
heng med den generelle høykonjunktu-
ren. Økt likningsverdi med 10 prosent
på fast eiendom og endring i verdset-
ting av aksjer og andre verdipapirer
fra 80 til 85 prosent av markedsverdi
bidro også til dette.

For selskaper eksklusive oljeselskaper
har det vært en økning i provenyet
fra 2007 til 2008 (12,3 prosent), men
økningen var mindre enn fra 2006
til 2007. Økningen fra 2007 til 2008
antas også her å ha sammenheng med
generell høykonjunktur. Det har vært

store svingninger i selskapsskatten fra
år til år, og utvikingen er svært følsom
i forhold til utfallet av enkeltsaker,
investeringer og periodisering av regn-
skaper i enkelte selskaper.

Provenyet for petroleumsskatt er
redusert med 14,5 prosent i forhold
til 2007. Utviklingen i samlet skatt
fra sokkelvirksomheten er i stor grad
avhengig av utviklingen i oljepris
og dollarkurs. Produksjonsvolum og
fradrag for investeringer er andre
faktorer som påvirker skatteinntek-
tene. Den totale petroleumsproduk-
sjonen i 2008 er redusert med ca 4,3
prosent i forhold til 2007. Investe-
ringene i petroleumssektoren økte i
2008. Investeringene må forventes å
gi høyere framtidige salgsinntekter for
selskapene, etter at de først har gitt en
reduksjon i skattbar inntekt gjennom
investeringsbaserte fradrag.

Også når det gjelder økning i trygde-
avgift og arbeidsgiveravgift antas høy
sysselsetning og lønnsvekst å være
viktige årsaksfaktorer.

Det var en liten økning i merverdi-
avgift fra 2007 til 2008 med til
sammen 2,1 prosent.

Skatte- og avgiftsproveny

i mrd kr 2006 2007 2008

Totalt utliknet skatt og avgift 666,6 737,9 748,3

Skatt på inntekt/formue 241,5 266,5 298,9

Petroleumsskatt 184,7 217,8 186,3

Trygdeavgift 67,0 71,8 78,7

Arbeidsgiveravgift 95,3 103,1 105,5

Merverdiavgift 76,0 76,3 76,9

Arveavgift 2,1 2,4 2,0

08
med

vært

08

8,3

8,9

6,3

78,7

5,5

76,9

2,0

Kontroller beløpene nedenfor. Sett strek over beløp som er feil og skriv det korrekte beløpet i kolonnen ved siden av. Bruk pos

eventuelle tilleggsopplysninger. Se rettledningen.

Skatteetaten

Postboks 2233, 3332 Skattdal Tlf 99 99 99 99 Selvangivelse 2007

for næringsdrivende mv.

Fødselsnummer

Skatteklasse

Ektefelles fødselsnummer

Nordmann Kari

Stredet 18 A

3333 Skattevig Om levering, se informasjon lenger bak.

Har du spørsmål om skatt, kontakt skattekontoret.

E-postadressen finner du på

Inntekt/Fradrag

2.1
Lønn og tilsvarende ytelser

2.8/4.3
Bolig og annen fast eiendom

4.3.2
Bolig i Skattdal,

4.3.3
Fritidsbolig i Gol,

4.3.4

3.1/4.1/4.5

Skogeiendom i Skattdal,

Renter, innskudd, verdipapir, andre kapital-

inntekter mv.

3.1.1/4.1.1 Renter/innskudd i Sparebanken

3.1.1/4.1.1 Renter/innskudd i Sparebanken

Barn 241000

3.1.4/4.5.2 Avkastning/verdi i A/S Forsikring

Verdi norske aksjer mv. i verdipapirregister

Skattepliktig aksjeutbytte overført fra RF-1088

0400

Gnr/Bnr 00001/0001

Gnr/Bnr 00002/0002

Gnr/Bnr 00143/0001
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Flere skattytere
Skatteetaten behandler hvert år et
økende antall skattytere. Det gjelder
både personlige skattytere og selska-
per. I antall øker personlige skattytere
mest, med nesten 127 000 fra 2007 til
2008. I 2008 var det også god vekst i
antall selskaper og i antall merverdi-
avgiftspliktige virksomheter.

Likning av Oslo-skattytere
I arbeidsåret 2008 er 260 000 Oslo-
skattyteres selvangivelser overført til
behandling i Skatt nord og 56 000 i
Skatt Midt-Norge. Skattekontorene i
Skatt nord og Skatt Midt-Norge har
ansvar for fullstendig saksbehandling
av selvangivelsen. Det innebærer at
behandlede kontor gjennomfører alle
kontroller og vedtak, og også eventuell
klagesaksbehandling. Ordningen har
så langt fungert godt og med tilfreds-
stillende resultater. Fra 2009 skal
alle selvangivelser fra lønnstakere og

pensjonister i Oslo behandles i Skatt
nord og Skatt Midt-Norge.

Ingen endring – ingen levering
I 2008 kunne lønnstakere og pensjo-
nister som ikke hadde endringer til
den forhåndsutfylte selvangivelsen, for
første gang la være å levere selvangi-
velsen. Den nye ordningen ble godt
mottatt, og over 1,7 millioner benyttet
seg av leveringsfritaket.

En undersøkelse om bruk og oppfat-
ning av leveringsfritaket viser at ca.
halvparten av de spurte, benyttet seg
av leveringsfritaket. Nesten en tredje-
del av de som ikke benyttet leverings-
fritaket, svarte at de kunne ha gjort
det. Særtrekkene ved denne gruppen
tyder ikke på motstand mot ordningen,
og et stort flertall (84 prosent) sier at
de vil vurdere leveringsfritak neste
år. På spørsmål om hva som må til for
at de skal benytte ordningen svarer

de som leverte uten endringer, at de
trenger mer eller bedre informasjon,
og at de må bli trygge på at ordningen
virker.

Forhåndsutfylt også for nærings-
drivende
For første gang fikk næringsdrivende
tilsendt en forhåndsutfylt selvangi-
velse. Selvangivelsen er bygget over
samme lest som den for lønnstakere og
pensjonister. I tillegg var det laget en
egen side med de spesielle næringspos-
tene. Leveringstjenesten på internett
ble utvidet med poster for føring av
næringsinntekt, samt at alle aktu-
elle skjema ble integrert i løsningen.
Virksomheter som har årsoppgjørs-
program, kan hente ned de forhånds-
utfylte dataene til sine program.
Forhåndsutfyllingen gir stor gevinst
for regnskapsførerne som slipper å
purre på kontrolloppgaver fra sine
klienter. Forhåndsutfyllingen effektivi-

Fordeling av skatt på skattytergrupper

i mrd kr 2006 2007 2008

Fastsatt ved likningsbehandlingen 493,3 556,0 563,8

Forskuddspliktige
(Lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende) 263,2 276,5 308,2

Selskaper ekskl. oljeselskaper 45,4 61,7 69,3

Oljeselskaper 184,7 217,8 186,3

Ved likningsbehandlingen i 2008 ble det fastsatt skatt for i alt 563,8 milliarder kroner. Hele 308 milliarder skriver seg fra
skatt fra personer, mens under 70 milliarder kommer fra selskaper utenom oljeselskapene.

Antall skatte- og merverdiavgiftspliktige

2006 2007 2008

Skattemanntall: Antall forskuddspliktige 4 082 006 4 112 305 4 238 958

Antall etterskuddspliktige 190 884 204 374 218 735

Mva-register: Totalt antall mva-pliktige 327 759 333 855 342 168

- Herav årsoppgavepliktige 74 712 73 308 71 378

- Herav årsterminoppgavepliktige 41 625 45 187 48 662
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serer også etatens interne behandling
av fastsetting av skatt.

Endringene er godt mottatt både av
skattytere og regnskapsførere. En
brukerundersøkelse viser at et knapt
flertall mente at den nye selvangi-
velsen var en forbedring, og de fleste
ga uttrykk for at de forhåndsutfylte
opplysningene var til god hjelp.

Ny klage- og nemndsordning
Det er også etablert en ny klage- og
nemndsordning for skatt. Det er fem
skatteklagenemnder, en for hver
region, og en landsdekkende nemnd,
riksskattenemnda. For sentralskatte-
kontoret for utenlandssaker og
sentralskattekontoret for storbedrifter
er det særskilte skatteklagenemnder.
Nemndsmedlemmene oppnevnes av
fylkestingene. Minst to tredjedeler av
medlemmene skal ha utdanning innen
regnskap, økonomi eller jus, samt
yrkeserfaring på ett av områdene.
Lederen og nestlederen skal oppfylle
kravene for å være tingrettsdommer.
Etter den nye ordningen behand-
les alle klager på likningen først
av skattekontoret. Skattekontorets
vedtak kan påklages til skatteklage-
nemnda.

Samarbeid mot svart økonomi
Samarbeid mot svart økonomi består
av organisasjonene LO, KS, NHO,
Unio og YS som sammen med Skatte-
etaten setter forebyggende arbeid mot
svart økonomi i fokus.

Hovedinnsatsen i 2008 har vært rettet
mot ungdom, gjennom arbeidet i
Spleiselaget og Ungt entreprenørskap.
Gjennom Spleiselaget er skatt og svart
økonomi diskutert med 35 000 elever
i videregående skole. ”Spleiselaget”
– undervisningsopplegget for elever i
videregående skole - inngår som del av
det forebyggende veiledningsarbeidet.
Ved utgangen av 2008 har 60,6 pro-

sent av elevene på andre klassetrinn i
den videregående skolen gjennomført
undervisningsopplegget, mot 55,6
prosent i 2007. Resultatet i 2008 er det
beste resultatet på årsbasis så langt
i Spleiselagets historie. Tiltaket får
gode tilbakemeldinger både fra lærere
og elever. Erfaringene fra Spleiselaget
brukes også til å utvikle andre kon-
septer innenfor veiledningsområdet,
bl.a. kurs for henholdsvis innvandrere
og lærlinger. Det siste har vært ledd i
et pilotprosjekt i Midt-Norge med bl.a.
økonomisk støtte fra Samarbeid mot
svart økonomi.

Forebygging og kontroll
Vi skal veilede, informere og forebygge
i kombinasjon med målrettet kontroll
for å rette misforståelser og sikre
etterlevelse av regelverket. Generell
overvåking, kontroller og sanksjoner
synliggjør konsekvensene av å gjøre
feil slik at skattyter opplever økt opp-
dagelsesrisiko.

I Skattedirektoratet er det opprettet
en egen avdeling for forebygging og
kontroll for å se virkemiddelbruken
under ett. I regionene er dette ivare-
tatt gjennom samspill mellom funksjo-
nene. Regionene har egne avdelinger
for veiledning, kontroll og rettsanven-
delse, og for skattekrim, som tar seg
av de alvorligste sakene.
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Kontroll av næringsdrivende
I 2008 var det registrert cirka 550 000
næringsdrivende og selskaper i Skatte-
etatens systemer (økning på 13 000 fra
2007). Til sammen ble rundt 72 000
av disse kontrollert, det vil si cirka 13
prosent. Kontrollandelen er nærmest
identisk med andelen for 2007.

Det ble gjennomført 10 088 boketter-
syn, 350 færre enn året før. Nedgangen
skyldes i hovedsak ressurssituasjonen
ved skattekontorene. En del revisorer
sluttet i 2008, og man klarte ikke å
erstatte disse. Etaten gjennomførte
11 513 oppgavekontroller. Kontrol-
lørenes forslag til etterberegning av
inntekt etter bokettersyn i 2008 utgjør
samlet sett rundt 20 milliarder kroner.
Dette er en vesentlig økning fra tidli-
gere år.

Svart økonomi
og skatteunndragelser
Grov skattekriminalitet har vært et
satsningsområde for etaten over flere
år. Med den nye organiseringen av
etaten, er arbeidet ytterligere styrket.
Hver skatteregion har en egen
skattekrimavdeling med flere ansatte
enn tidligere. Samtidig arbeides det
med slike saker også innenfor andre
funksjoner. Selv om etaten bruker mer
ressurser på avdekking av skatte-
kriminalitet, er kriminalitetsbildet
på dette området urovekkende. Det
er derfor en betydelig risiko for at
organisert skattekriminalitet ikke blir
avdekket og fulgt godt nok opp i etaten
og rettsapparatet.

De senere årene har vi sett at
straffene for økonomisk kriminalitet
er blitt strengere. Tre dommer i Skatt
vest i 2008 gav straffeutmåling på
ubetinget fengsel i henholdsvis

8 mnd, 1,5 og 2,5 år. Skatt øst hadde
fire saker som resulterte i ubetinget
fengsel i henholdsvis 2,5, 3 og 4 år.
I den fjerde saken ble to personer
dømt til henholdsvis 3 og 4 års fengsel.
I tillegg kommer dommer i drosje-
sakene som nå behandles i Skatt øst,
her er 73 domsavgjørelser avsagt i
2008.

I 2008 anmeldte Skattekrimavdelin-
gene 286 saker. Av disse gjaldt 194
anmeldelser drosjesaken i Skatt øst.
Totalt anmeldte etaten 522 saker i
2008.

Fiktiv fakturering
Organisert kriminell aktivitet i
forbindelse med fiktiv, uriktig eller
falsk fakturering er avdekket i flere
regioner og bransjer, blant annet i
bygg- og anleggsbransjen og

i renholdsbransjen.
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Bruk av utenlandske betalingskort
Som en del av Skatteetatens satsning
mot skatteunndragelser er det satt i
gang et arbeid for å avdekke bruk av
utenlandske betalingskort med konto
i skatteparadiser. Bruk av internasjo-
nale betalingskort er en vanlig måte å
få tilgang til skjulte midler i utlandet
på. Vi antar at mange av disse kortene
er knyttet opp mot kontoer registrert i
skatteparadiser. Det er innledet sam-
arbeid mellom de nordiske landene
med tanke på kompetansedeling og
erfaringsutveksling. Både Sverige og
Danmark har satt i gang samme type
prosjekter knyttet til utenlandske be-
talingskort. I alt 43 mill. transaksjoner
med utenlandsk betalingskort i Norge
skal nå gjennomgås for å avdekke
inntekter og formuer skjult i utlandet.
Transaksjonene har til sammen en
verdi på rundt 35 mrd. kr.

Byggeplassaksjoner
I 2007 og 2008 ble det gjennom-
ført storkontroller på byggeplasser.
Hovedhensikten var å undersøke
om utenlandsk arbeidskraft innrap-
porteres slik de skal. I 2008 ble det
gjennomført store kontrollaksjoner i
alle regioner rettet mot bl.a. bygg- og
anleggsbransjen, bil og transport,
restaurantbransjen og steinleggere.
Formålet med aksjonene var dels
forebyggende arbeid og kartlegging og
dels avskrekking. Aksjonene gir også
impulser til videre kontrollhandlinger
både i selskaper og hos enkeltpersoner.
I aksjonene deltok også andre etater,
som Arbeidstilsynet, NAV og Politiet.
Aksjonene fikk bred mediedekning.
Det ble avdekket mange og til dels
grove overtredelser av reglene. Det
ble også fanget opp et betydelig antall
uregistrerte aktører. Innføringen av
ID-kort i bygg- og anleggsbransjen har

imidlertid ført til en klar bedring når
det gjelder registrering av utenlandsk
arbeidskraft i denne bransjen.

Skatteparadiser
Utenlandsetableringer og økonomisk
aktivitet over landegrensene er like
vanlig for mindre foretak og enkelt-
personer som for større foretak.
Sterkere kontroll av norske skattytere
med tilknytning til utlandet og deres
transaksjoner er derfor nødvendig.
Internasjonalt samarbeid på dette
området blir stadig viktigere. Skatte-
etaten deltar i organisert samarbeid
innen OECD og IOTA, og med skatte-
myndigheter i Norden og i Østersjøom-
rådet. I dette samarbeidet utveksles
informasjon om kontrollmetodikk, kon-
trollerfaringer og personer/selskaper,
både når det gjelder skatteunndragel-
ser, avgiftsunndragelser og erfaring
knyttet til korrupsjon og hvitvasking.
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Etatens ansatte fordelt på kjønn

Enhet Kvinner Menn
Kvinne

andel

Skattedirektoratet 117 131 47,2

Skatteetatens IT- og servicepartner 380 313 54,8

Oljeskattekontoret 16 24 40,0

Skatt øst 1 120 631 64,0

Skatt sør 568 310 64,7

Skatt vest 679 380 64,1

Skatt Midt-Norge 421 237 64,0

Skatt nord 342 172 66,5

Skatteopplysningen 208 92 69,3

Skatteetaten totalt 3 851 2 290 62,7

Antall tilsatte

2005 2006 2007 2008

Skattedirektoratet
(inkl SITS i 2007) 710 799 890 248

Sentralskattekontor 183 207

Fylkesskattekontor 1 243 1 249

Skattefogdkontor 491 494

Likningskontor 3 764 3 784

Oljeskattekontor 36 40

Skatteetatens IT- og
servicepartner (SITS) 693

Skatt øst 1 844 1 751

Skatt sør 941 878

Skatt vest 1 139 1 059

Skatt Midt-Norge 711 658

Skatt nord 550 514

Skatteopplysningen 306 300

Totalt 6 391 6 533 6 417 6 141

I 2008 utvekslet Skatteetaten kontroll-
opplysninger med over 40 land. Etaten
har også deltatt i undersøkelser i flere
nordiske land samt i England, Neder-
land, Polen og Litauen.

På begynnelsen av året ble det kjent
at skattemyndigheter i flere land
hadde fått tilgang til en datafil med
kontoopplysninger fra en bank i
Liechtenstein. Dette førte til bred
medieomtale. Skattedirektoratet mot-
tok mot slutten av året opplysninger
om at nærmere 50 norske skattytere
har gjemt betydelige formuer i en bank
i Liechtenstein.

Flere ganger i løpet av 2008 oppfordret
Skatteetaten skattytere som hadde
skjult formuer i utlandet til å oppgi
dette til skattemyndighetene. Ved å
oppgi dette frivillig og før skattemyn-
dighetene setter i verk egne kontroll-
tiltak, slipper de vanligvis unna med
en prosent i tilleggsskatt pluss den
skatten de skulle ha betalt. I løpet av
året hadde en rekke skattytere tatt
kontakt med skattemyndighetene om
slike formuer. Det dreier seg ofte om
arvede midler, med bankinnskudd som
kanskje har stått det siden 60-tallet.
Men det er også skjulte formuer i fast
eiendom og aksjer.

Administrative forhold
Etatens hovedutfordring på beman-
ningssiden i 2008 har vært å nedbe-
manne i en omstillingssituasjon med
vesentlige endringer i organiseringen
av oppgaveløsningen. Ved utgangen av
året hadde etaten 6 141 ansatte;
4900 fordelt på de fem regionene,
300 i Skatteopplysningen, 248 i
Skattedirektoratet og 693 i Skatte-
etatens IT og servicepartner. Antall
ansatte er redusert med 260 i løpet av
året (230 årsverk). Nedgangen fordeler
seg på alle enhetene, unntatt Skatte-
etatens It og servicepartner, der det
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Skatteetatens budsjett

Post Betegnelse
Budsjett

2008
Regnskap

2008

01 Driftsutgifter1 4 033 924 3 898 151

21 Spesielle driftsutgifter 104 375 95 314

22 Større IT-prosjekter, kan overføres 90 256 78 549

45 Større utstyrsanskaffelser
og vedlikehold, kan overføres 109 430 73 657

SUM 4 337 985 4 145 670
1 Regnskapet viser forbruket justert for inntektene på kap. 4618, postene 02, 15, 16, 17

og 18

har vært en økning. Denne økningen
skyldes dels interne omdisponeringer
som følge av opprettelse av lands-
dekkende funksjoner og dels nød-
vendig rekruttering.

Skatteetaten hadde en turnover på
8,7 prosent. Dette er en økning fra
7,9 prosent i 2007. 64 prosent av de
som sluttet gikk over til annen stil-
ling utenfor etaten. 17,7 sluttet pga.
avtalefestet pensjon eller alder og
18,3 prosent sluttet pga. uførhet eller
midlertidig stilling. Økende turnover
var forventet, sett i forhold til det gode
arbeidsmarkedet som preget store
deler av 2008.

Skatteetatens IT- og servicepartner
organiserer nå alle støttefunksjoner
for hele Skatteetaten. Skatteetaten
har redusert bemanningen gjennom
2008 for å tilpasse aktivitetsnivået til
etatens budsjetter.

Etatens ansatte fordelt på kjønn
Skatteetaten har i mange år arbei-
det bevisst med likestilling mellom
kjønnene, og andelen kvinner i leder-
stillinger er økt. I 2008 er om lag
50 prosent av etatens ledere kvinner.

2008 har vært et aktivt år i etikk-
arbeidet. Etiske retningslinjer er
formidlet i alle ledd i etaten. En

arbeidsgruppe har foreslått tiltak og
aktiviteter, samt produsert materiell
og foredrag om etiske problem-
stillinger. Etikk har vært tema på alle
ledersamlinger i løpet av året. Det
er opprettet et etikkutvalg som skal
bidra til at etaten har høy beredskap
på etiske spørsmål.

Skatteetatens budsjett
Skatteetaten hadde i 2008 et samlet
driftsbudsjett på 4,03 mrd. kroner.
Mindreforbruket utgjør 3,4 prosent.
Dette ligger godt innenfor rammen av
hva vi mener er akseptabelt. Budsjet-
tet på post 01 har i hele 2008 vært
stramt og det har vært gjennomført
mange tiltak for å redusere kostnads-
nivået i etaten. Mindreforbruket på
driften utgjør ca 136 mill. kr ved årets
utgang eller 3,4 prosent av bevilg-
ningen. Mindreforbruket skyldes
hovedsakelig utsatte aktiviteter og
utviklingsprosjekter, samt utsettelser
på prosjekter med øremerkede midler.

Noe av dette skyldes at etaten ikke
har nok utviklingsressurser, spesielt
på IT-området. Det er for øvrig inn-
sparinger i budsjettet som følge av en
restriktiv personalpolitikk i 2008.
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Behandlede oppgaver

2006 2007 2008

Folkeregister Antall behandlede flyttinger 673 954 698 369 669 275

Antall behandlede navnesaker 58 121 58 538 61 563

Skattekort Ant skattekort sentralt utskrevet 3 283 000 3 292 000 3 361 000

Antall endringer i løpet av året 946 000 1 046 000 1 092 000

Grunnlagsdata Antall behandlede grunnlagsdata 48 956 000 49 640 000 52 400 000

Selvangivelser
med skatteoppgjør

Totalt antall selvangivelser 3 721 000 3 801 000 3 874 700

- Lønnstakere og pensjonister 3 196 000 3 264 000 3 324 000

- Personlig næringsdrivende 335 000 333 000 332 000

- Selskaper 190 000 204 000 218 700

Mva-oppgaver Totalt antall oppgaver 1 541 038 1 124 718 1 590 916

- Herav restitusjonsoppgaver 382 369 389 370 392 299

Arv- og
gavemeldinger

Totalt antall arv- og gavesaker 50 820 47 675 38 925

- Arvesaker 21 260 22 173 19 385

- Gavesaker 29 560 25 502 19 540

Nøkkeltall
fra etatens drift

En stor del av etatens ressurser går med til å behandle oppgaver fra skatte- og avgiftspliktige. Antall oppgaver til behand-
ling kan variere fra år til år, men stort sett er det en jevn økning i antall oppgaver.
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Skatteoppgjør for forskuddspliktige

Inntektsår

2005 2006 2007

Antall skattytere 3 531 000 3 597 000 3 656 000

- Lønnstakere og pensjonister 3 196 000 3 264 000 3 324 000

- Personlige næringsdrivende 335 000 333 000 332 000

Utliknet skatt og trygdeavgift 263,2mrd 276,6 mrd 308,2 mrd

Tilgodebeløp som utbetales, inkl. renter 24,5 mrd 26,3 mrd 30,0 mrd

Antall med til gode 2 677 000 2 651 000 2 646 512

Restskatt som skal betales, inkl. renter 15,9 mrd 16,6 mrd 17,8 mrd

Antall med restskatt 645 000 721 000 731 707

Tilleggsforskudd 12,7 mrd 10,1 mrd 14,8 mrd

Antall som har betalt tilleggsforskudd 293 000 318 000 379 956

Antall med restskatt under 100 kr 94 500 78 600 84 648

Andel med restskatt og til gode skatt

> 15 000 kr 15,8 % 17,10 % 20,07 %

Levert selvangivelse for sent – antall 30 000 24 000 18 245

- Ilagt forsinkelsesavgift 58,7 mill 54,2 mill 43,2 mill

Antall ikke levert selvangivelse/uriktige opplysn. 23 000 22 400 10 500

- Ilagt tilleggsskatt 504,9 mill 444,3 mill 284,4 mill

Skatteoppgjørene blir sendt ut etter at skattekontoret har behandlet selvangivelsen. Lønnstakere og pensjonister får
skatteoppgjøret enten i juni eller oktober. Næringsdrivende får skattoppgjør i oktober. Mellom 80 og 90 prosent av lønnsta-
kerne og pensjonistene får skatteoppgjøret i juni.

Det er en jevn økning i antall selskap som får skatteoppgjør. Det er også i 2008 en økning i antallet som blir ilagt for-
sinkelsesavgift. Uvikling viser at antallet nesten er firedoblet siden 2000. Dette er en svært negativ trend og regionene
(lokale skattekontor) har gjennomført forskjellige tiltak overfor regnskapsførere og revisorer. Nærmere analyse av tallene
viser at nesten hele økningen kan henføres til selskaper med lavt resultat (maks. 10 000 kr i inntekt etter fremførbart
underskudd).

Skatteoppgjør for selskaper

Inntektsår

2005 2006 2007

Antall som får skatteoppgjør 190 000 204 000 219 000

Utliknet skatt eksklusiv olje 45,4 mrd 61,7 mrd 69,3 mrd

Utliknet skatt inklusiv olje 230,1 mrd 279,5 mrd 255,7 mrd

Antall ikke levert selvangivelse/uriktige opplysn. 3 769 3 990 7 271

- Ilagt tilleggsskatt 132,1 mill 181,2 mill 257,9 mill

Antall for sent levert selvangivelse 22 640 28 433 33 571

- Ilagt forsinkelsesavgift 27,1 mill 34,0 mill 42,4 mill
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Oversiktstall fra skattelikningen 2006–2007

Millioner
kroner

Millioner
kroner

Antall
personer

Gjennomsnitt for
de med beløp

Toppskattegrunnlag 1 025 057 1 123 557 3 814 260 294 600

Alminnelig inntekt etter særfradrag1 800 993 882 266 3 783 113 233 200

Personinntekt pensjoner 181 820 194 986 1 156 143 168 700

Personinntekt lønn 781 011 862 028 2 938 619 293 300

Personinntekt fra jord/skog/fiske 10 436 11 274 63 431 177 700

Personinntekt fra annen næring2 47 231 50 752 197 173 257 400

Skatt formue kommune 6 569 7 829 1 095 095 7 100

Skatt inntekt kommune og fylke 108 835 111 300 3 436 212 32 400

Skatt formue stat 3 220 3 941 1 078 771 3 700

Toppskatt 13 122 16 830 877 609 19 200

Fellesskatt 79 271 97 150 3 435 815 28 300

Medlemsavgift til folketrygden 71 775 78 713 3 535 046 22 300

Forsinkelsesavgift 54 47 18 682 2 500

Tilleggsskatt 435 299 12 195 24 500

Finnmarksfradrag 662 685 66 531 10 300

Fradrag for boligsparing3 441 480 257 359 1 900

Nedsettelse av formuesskatt 827 1 024 14 643 69 900

Skattebegrensning 4 435 4 830 527 411 9 200

Fradrag for utenlandsskatt 942 1 247 16 952 73 600

Godtgjørelsesfradrag 187 109 4 319 25 300

Sum utlignet skatt4 276 320 308 294 3 513 409 87 700
1 Grunnlag for beregning av inntektsskatt til kommune og fylke samt fellesskatt.
2 Fra og med 2000 er personinntekt fra familiebarnehager inkludert i annen næring. Dette var tidligere slått sammen med

personinntekt fra jord/skog/fiske.
3 Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU.
4 Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt med bruttobeløp, dvs. før

fradrag og nedsettelser er trukket fra.

Kilde: SSB
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