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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. 4 – mai 2022

Skatteinfo

– Forenkling for næringsdrivende 
er et viktig mål for Skatteetaten 
og med en ny skattemelding er 
vi kommet et godt stykke på vei. 
Jeg håper de som har fått den i 
år opplever den som enklere og 
mer effektiv, selv om det naturlig 
nok tar tid å venne seg til noe nytt, 
sier skattedirektør Nina Schanke 
Funnemark. 

Mange husker nok den gamle 
løsningen og noen må fortsatt 
bruke den litt til. Vi tar et kjapt 
tilbakeblikk på hvordan skatte-
meldingsprosessen for nærings-
drivende var tidligere.  

De aller fleste måtte sende inn 
skattemelding, næringsoppgave 
og vedleggsskjemaer. Til sammen 
forholdt de seg til opp mot 60 ulike 
skjemaer med over 7000 felt.  
I tillegg måtte de fylle inn de 
samme opplysningene på flere 
ulike skjemaer.  

En enklere skattemelding for 
næringsdrivende 

I skrivende stund har mange 
enkeltpersonforetak fått den nye 
skattemeldingen og gjør seg 
klare til innleveringen 31. mai. 

De næringsdrivende har fortalt at 
de har brukt mye tid og ressurser 
på dette. Tid som de for eksempel 
heller kunne brukt på næringen 
sin. 

– Et viktig prinsipp for skatte-
meldingen for næringsdrivende er 
å bygge på skattemeldingen for 
lønnstakere og pensjonister. Vi 
bytter ut skjemaene med temaene. 
På den måten blir opplysninger 
som de næringsdrivende synes 
naturlig hører sammen, samlet.  
I tillegg eksponeres den nærings-
drivende for veiledning i form av 
at de må ta stilling til et eller flere 
spørsmål. Det kan for eksempel 
være om vi tror vi vet noe om den 
skattepliktige som påvirker  
skatten, men der vi ikke er helt 
sikre på om opplysningene stem-
mer, forteller Anette Beichmann. 
Hun leder prosjektet som utvikler 
den nye skattemeldingen.  

Artikkelen fortsetter

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark
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Kort fortalt er det dette som er 
nytt: 
• Opplysningene som tidligere 

hørte hjemme i mange for- 
skjellige vedleggsskjemaer og 
næringsoppgaver samles nå i én 
næringsspesifikasjon, som blir 
en integrert del av skatte- 
meldingen.   

• I næringsspesifikasjonen er 
disse opplysningene samlet i 
temaer. Data som naturlig hører 
sammen, er samlet. Vi tar  
utgangspunkt i regnskaps- 
oppstillingen. 

• De fleste enkeltpersonfore-
tak kan velge om de ønsker å 
levere og endre opplysningene 
i næringsspesifikasjon direkte i 
skattemeldingen sin selv, eller 
om de vil bruke støtte fra et 
regnskaps- eller årsoppgjørs- 
system når de skal endre og 
levere.  

• De enkeltpersonforetakene som 
har regnskapsplikt må levere via 
et regnskaps- eller årsopp- 
gjørssystem, de kan ikke velge. 

Anbefaler regnskaps- eller  
årsoppgjørssystem 

Skatteetaten anbefaler alltid 
at de næringsdrivende leverer 
skattemeldingen sin gjennom et 
regnskaps- eller årsoppgjørs- 
system. 

–  Vi vet at for de fleste blir det 
enklere, raskere og de rap-
porterer riktigere til oss, fordi 
regnskapssystemet gir hjelp og 
støtte underveis, understreker 
Beichmann. 

Hun ramser opp noen av fordelene 
man får ved å bruke et system: 

• Skatteetaten har utviklet en 
valideringstjeneste som gir 

tilbakemelding ved ulogiske tall 
og differanser i skattemeldingen, 
direkte i regnskaps- eller års- 
oppgjørsprogrammet. Du kan 
tenke på dette som en  
«testinnsending» for å simulere 
hvilket svar du ville fått om du 
sendte inn. Målet er at feil rettes 
før innsending. I sum forventer vi 
at dette vil bidra til å redusere feil 
i skattemeldingen, og spare tid 
for begge parter. 

• Så langt det er praktisk mulig, 
skal vi gjenbruke den informa- 
sjonen vi allerede har. På den 
måten slipper næringsdrivende 
og regnskapsførere å sende inn 
samme informasjon flere ganger. 

• Den nye leveringsløsningen 
tilbyr nedlastning av siste gjel-
dende fastsetting. Fra neste år 
tilbys nedlasting av fjorårstall. 

– Systeminnsending vil bidra til at 
opplysningene som blir sendt inn 
blir riktigere på første forsøk. De 
næringsdrivende vil derfor spare 
tid på leveringen og det vil bidra 
til mindre oppfølging i etterkant. 
Særlig de som synes skatt er 
vanskelig og ønsker veiledning 
og hjelp til riktig registrering av 
opplysningene bør velge system, 
avslutter Beichmann. 

Bilde: Bård B.Løvvig

En enklere skattemelding for 
næringsdrivende, fortsetter 
 

Pilot for selskap 
• I år kan også upersonlige skattepliktige (selskap) få teste ut den 

nye skattemeldingen i pilot. 
• Det er aksjeselskaper som sender skattemeldingen fra et 

regnskaps- eller årsoppgjørssystem, og som har valgt bort  
revisjon, som kan delta. 

• Piloten gjennomføres for å få erfaring før vi utvider løsningen og 
andre selskapstyper skal ta den i bruk. På sikt må alle selskap 
levere skattemeldingen sin gjennom et regnskaps- eller  
årsoppgjørssystem. 

Leder av prosjektet for ny skatte-
melding, Anette Beichmann



meldingen. Den skal leveres  

gjennom et regnskaps- eller årsopp- 

gjørssystem. Det er systemet man 

bruker, som avgjør om man får den nye 

eller gamle skattemeldingen.

I 2024 (for inntekståret 2023)  

må alle selskap bruke den nye

skattemeldingen. Den skal leveres  

gjennom et regnskaps- eller  

årsoppgjørssystem. Fra og med dette 

året vil man ikke lenger kunne bruke  

skjemaene i Altinn ved innlevering av 

skattemeldingen for selskap.

       I 2023 (for inntekståret 2022) vil mange 

selskap kunne bruke den nye skatte-!

!
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Tidslinje for 
den nye skatte-
meldingen  
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 – Vi har hittil ikke støtt på de store problemene 

Espen Kimer, autorisert regnskapsfører i TheVIT

Hva er ditt inntrykk av den nye 
skattemeldingen så langt? 
 
– Internt i TheVIT AS har vi  
positive erfaringer med den nye 
skattemeldingen for ENK, en 
del av oss har også benyttet 
muligheten for ny skattemelding 
for AS som er i pilot. Vi har hittil 
ikke støtt på de store problemene. 
Vi har hatt et problem med  
RF-1098 som hadde en takst den  
26/10-2020, det fikk vi ikke levert. 
Vi endret datoen til 1/1-21 da gikk 

den igjennom. Om dette er  
systemleverandøren eller Skatte- 
etaten er vi usikker på. Vi har også 
hatt litt problemer med utskrift av 
skattemelding og nærings- 
spesifikasjon samtidig, også her 
er det usikkerhet hvor problemet 
ligger. 

På hvilken måte tror du den 
påvirker regnskapsførere og 
måten dere jobber på? 

– Jeg tror ikke måten vi jobber på 

vil endres noe særlig, men de 
fleste av oss er vant til å arbeide 
med skjemaer og det er uvant at 
de fases ut.
 
Er det noe du mener  
Skatteetaten må passe  
ekstra på når det gjelder den 
nye skattemeldingen? 

– Dette med formue og gjeld på 
ENK er vi redd for kommer med 
to ganger, når vi fører i regn- 
skapet på ENK og det kommer 
særskilt når vi laster ned skatte-
melding. Så vi bruker litt ekstra 
tid til å kontrollere det. 
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Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge

Hva er ditt inntrykk av den nye 
skattemeldingen for nærings-
drivende så langt? 

– Vi i Regnskap Norge har vært 
veldig spente på hvordan de 
næringsdrivende liker den nye 
skattemeldingen, og ikke minst 
hvordan våre medlemmer som 
profesjonelle brukere oppfatter 
den. Foreløpig har det vært stille 
på vår support, noe vi tolker som 
et positivt tegn. Det er jo flere av 
årsoppgjørssystemene som ikke 
er over på ny løsning enda, så den 
fulle effekten ser vi først neste år.  

Det vi vet er at den nye  
skattemeldingen har blitt tatt godt 
imot av de skattepliktige. Det du 
får tilgang til via  

skatteetaten.no er presentabelt og 
logisk oppbygget, så her har  
Skatteetaten gjort en god jobb. 
Vi må likevel vente litt med å gi 
en klar tilbakemelding på hvor-
dan overgangen fra skjemaer til 
næringsspesifikasjon har gått, 
ikke minst med tanke på hvor-
dan bruken er for profesjonelle 
brukere.  

Tror du den vil bidra til en  
forenkling?  

– Vi tror ikke vi skal forvente oss 
for mye av forenklinger, i hvert 
fall ikke for profesjonelle brukere. 
Bruken av tradisjonelle skjemaer 
er sterkt innarbeidet, og over- 
gangen innebærer en del fordeler 
og noen ulemper. 

Nøkkelen til suksess ligger slik vi 
ser det hos systemleverandørene. 
Det er disse som skal utvikle og 
konkurrere om å lage de gode 
brukeropplevelsene. Det blir veldig 
spennende å se i hvilken grad de 
klarer å finne mer brukervennlige 
og effektive løsninger enn de vi 
kjenner fra tidligere.  

Er det noe du mener  
Skatteetaten må passe ekstra på 
når det gjelder den nye  
skattemeldingen? 

– Nå i starten synes vi det er viktig 
at Skatteetaten viser forståelse for 
at nye løsninger kan føre til  
misforståelser og feil i skatte- 
meldingene. Vi håper Skatteetaten 
av den grunn er svært forsiktige 
med å ta i bruk tilleggsskatt.  

I tillegg er vi veldig spente på 
hvordan Skatteetaten på sikt vil 
håndtere feil som skyldes system-
leverandørene. Feil i skjemaer har 
vi opplevd fra tid til annen  
gjennom årene, og det har aldri 
etter hva vi kjenner til vært snakk 
om å sanksjonere skattytere som 
eventuelt har levert feil  
opplysninger som følge av dette. 
Det store spørsmålet er i  
hvilken grad dette endres i det nye 
regimet.  

– Vi må også få nevne viktigheten 
av å evaluere den nye løsningen, 
altså å både lytte til og vurdere 
forbedringsforslag som kommer 
fra de som utarbeider skatte-
meldinger. Det vil helt sikkert  
komme flotte innspill, som det er 
verdt å implementere. 

Dette mener Regnskap Norge
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– Himla mye enklere 
Dette mener noen av enkeltpersonforetakene som 
fikk den nye skattemeldingen i år 

Fantastisk bra løsning!  
Enkelt og forståelig hele veien. 

Dette var oversiktlig og pedagogisk satt opp.  
Dere har overgått dere selv! :-) 

HURRA for nytt system!!  

Jeg forstår behovet for å gjøre det enklere,  
men samtidig er det en trygghet i å gjøre det 
på samme vis hvert år.  
Jeg er ikke så glad i endring. 

Det var HIMLA mye enklere å fylle ut næringsmelding  
i år enn i fjor! I fjor krysset jeg fingrene og håpet jeg hadde 
havnet på rett kontinent i dette enorme skatteskjemaet.  
I år fikk jeg bare beskjed om at DER skal du fylle inn,  
og da var det bare å fylle inn tallene mine DER,  
og så var jeg ferdig! :-) 

For en med et lite ENK og med kun  
et par poster for inntekt/kostnad var  
den nye skattemeldingen.  
HELT FANTASTISK! Takk! 

Jeg synes det var veldig oversiktlig!  
Takk for at dere jobber for å forbedre  
brukeropplevelsen og enkelheten  
rundt typisk "vanskelige emner".
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