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SELVANGIVELSEN ER HISTORIE
Skattemeldingen erstatter den tidligere selvangivelsen, og inneholder flere endringer.

Det er ikke bare navnet som er nytt. Både 
endringsmulighetene, fristene, sanksjons-
apparat og ikke minst skjerpet ansvar for 
korrekt rapportering, er nytt. 

Bruk tid på å kontrollere skattemelding-
en og sjekk at all kontaktinformasjon er 
korrekt! Det kan forekomme både systemfeil 
og menneskelige feil, så grundig kontroll av 
skattemeldingen er økonomisk fornuftig og 
kan spare deg for tilleggsskatt.

Alle kan gjøre feil
Hvis du tror at alle rapporteringspliktige 
alltid sender inn korrekte opplysninger, og 
at skatteetaten og deres systemer i tillegg 
klarer å motta og registrere opplysningene 
på rett sted, da tar du feil.

Også skatteetaten gjør feil – det har vi erfa-
ringer med. Og det er intet nytt, men på sin 
plass å gjenta; det er menneskelig å feile. 
Og det er den viktigste grunnen til å sjekke 
skattemeldingen nøye. I tillegg er det greit å 
vite at dersom det er feil i skattemeldingen, 
og dette er feil som du selv kunne oppdaget, 
kan feilen gjøre at du får tilleggsskatt. Om 
du er ordentlig uheldig kan det bli store 
summer!

En annen god grunn til å sjekke skatte-
meldingen er at det er en ypperlig anled-
ning til å sjekke egen økonomi. Hvordan 
er gjeldssituasjonen din? Hva har du betalt 

i renter? Trenger du spare til investeringer 
som er nødvendige frem i tid? Vil du kunne 
opprettholde dagens levemønster som 
pensjonist? Alle disse spørsmålene er det 
fornuftig å bruke litt tid på, samtidig som du 
kontrollerer at skattemeldingen er korrekt.

Større ansvar for deg som skattyter
Skattemeldingen får du tilgang til gjennom 
Altinn. Mens skatteetaten tidligere «lig-
net» – med andre ord vurderte de faktiske 
opplysninger og tall og foretok en skatte-
beregning basert på dette – legger det nye 
systemet opp til at du som skattyter må 
«selv-deklarere». Det innebærer at du selv 
må vurdere din situasjon opp mot gjel-
dende skatteregler, og ut fra dette sjekke at 
alle skattepliktige inntekter og formue er 
korrekt i skattemeldingen. Opplysningene 
selv-deklareres gjennom skattemeldingen 
og skatteberegningen skjer automatisk.

Et eksempel kan illustrere forskjellen: Der-
som du tidligere kjøpte og solgte en bolig 
etter å ha bodd der i ett år kunne du opplyse 
om kjøpesum salgsverdi, oppussingskost-
nader og andre utgifter og be om at skattee-
taten beregnet en eventuell skattepliktig 
gevinst. I nytt selvdeklareringssystem må 
du selv sette deg inn i skattereglene for kjøp 
og salg av bolig for å forstå om salget har 
skattemessige konsekvenser. Deretter må du 
beregne skattepliktig gevinst eller tap, for 
så å selv-deklarere gevinsten eller tapet slik 

at beskatningen gjennomføres på korrekt 
måte. Det samme gjelder for kjøp og salg 
av aksjer, andre verdipapirer og all annen 
skattepliktig inntekt og formue.

Skattereglene er med andre ord de samme, 
men ansvaret for at skattemeldingen er ko-
rrekt er i større grad flyttet over på skattyter 
ved at skattyter nå må selv-deklarere.

Hva hvis jeg gjør feil og oppdager 
dette i ettertid?
Skattemeldingen gjøres tilgjengelig den 
4. april og du har frist frem til 30. april med 
å korrigere skattemeldingen.

Nytt fra og med i år er at om du har feil eller 
glemt noe, kan du rette opp dette i løpet av 
de nærmeste 3 år regnet fra 30. april. Har du 
for eksempel glemt å selv-deklarere inntek-
ter eller formue trenger du med andre ord 
ikke å klage til Skatteetaten lengre, men kan 
gå inn i skattemeldingen å foreta endrin-
gene. Merk imidlertid at dersom 

Av Per-Ole Hegdahl, Advokat 
Regnskap Norge.

Skattetaten finner ut at du har utelatt noe 
eller oppgitt for lite i inntekt eller formue, 
vil en kontroll normalt medføre sanksjoner 
i form av tilleggsskatt. Det er derfor viktig å 
selv-deklarere alle inntekter og formue før 
30. april i år. Endring av skattemeldingen et-
ter 30. april og senest innen 3 år bør kun skje 
dersom du kommer på at noe er uteglemt.
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TIRSDAG 4. APRIL FÅR DU TILGANG TIL SKATTEMELDINGEN

Fra 4. april gjøres Skattemeldingen tilgjengelig for alle som mottar lønn, pensjon 
eller uføretrygd. Skattemeldingen inneholder en oversikt over inntekt, fradrag, 
formue og gjeld for siste inntektsår (2016). 



11 TIPS OG RÅD FOR Å 
SJEKKE SKATTEN DIN
Du må fortsatt kontrollere at registrerte opplysninger om deg er 
korrekte. I motsatt fall risikerer du å betale for mye skatt 
og/eller bli sanksjonert for feil du burde ha oppdaget.

En oppfordring til alle skattytere er derfor 
å bruke tid på kontroll av skattemeldingen. 
I den grad du har kompliserte inntekts- og 
formuesforhold kan det være fornuftig å 
bruke noen penger på en skatterådgiver som 
kan gå gjennom skattemeldingen og sjekke 
at du ikke betaler for mye i skatt.

I tillegg til tallene i skattemeldingen er det 
viktig å kontrollere kontaktinformasjon 
som, bostedsadresse, e-post, mobilnum-
mer og sivil status. Sjekk at det er enkelt 
for skatteetaten å nå deg og at eventuelle 
tilgodehavende kan utbetales til korrekt 
kontonummer.

Her er våre 11 tips og råd til postene i skatte-
meldingen.

1. Lønn
At all lønn fra alle arbeidsgivere er med er 
viktig å kontrollere. Lønn skal innrappor-
teres av arbeidsgiver gjennom en såkalt 
A-melding. Ordningen ble innført 1.1.2015 
og arbeidsgivere bør være vel bevandret med 
denne innrapporteringsmetoden. En enkel 
kontroll kan være å sjekke innrapportert 
lønn opp mot den avtalte lønnen for 2016. 

Merk at dersom lønnen din er justert opp fra 
2015 vil feriepengegrunnlaget for 2015, som 
kommer til utbetaling i 2016, medføre at 
innrapportert lønn for 2016 i skattemeldin-
gen er litt lavere enn den avtalte lønnen for 
2016. Lønnen din skattlegges med trygde-
avgift og trinnskatt. Maksimal skattesats 
for lønnsinntekt er 46, 9%, mens maksimal 
skattesats på pensjon er 43,8%. Desto høyere 
lønn du har desto mer skatt betaler du av 
siste tjente krone.  

2. Renteutgifter
Renteutgifter kommer til fradrag mot brutto 
inntekt. Inntekter minus alle fradrags-
berettigede kostander som renter, minste-
fradrag og andre eventuelle utgifter som er 
fradragsberettiget, gir i sum din alminnelig 
inntekt. Alminnelig inntekt skattlegges med 
25% skatt i 2016.

3. Minstefradrag og personfradrag
Minstefradraget er et sjablonfradrag som 
fanger opp utgifter relatert til lønnsarbeid. 
Minstefradraget bidrar til progressiviteten i 
skattesystemet. Fradraget kommer autom-
atisk med i skattemeldingen og fastsettes 
til 29% av lønnsinntekten, minimum kr 

4 000 og maks kr 72 200. Personfradraget 
har samme formål som minstefradraget 
og kommer også automatisk med i skatte-
meldingen. Personfradraget er på kr 51 750 i 
klasse 1 og kr 76 250 i klasse 2. 

Både minstefradraget og personfradraget 
kommer automatisk med i 
skattemeldingen. 

4. Foreldrefradrag
Har du barn som er 11 år eller yngre i 
inntektsåret (2016) kan du kreve fradrag for 

utgifter med inntil kr 25 000 for ett barn, og 
kr 15 000 pr barn utover dette. Utgiftene kan 
gjelde barnehage, dagmamma, skole-
fritidsordning, au pair eller pratikant, samt 
kjøring til og fra i denne forbindelse. Skoler 
og barnehager skal rapportere de oven-
nevnte kostnadene. Er det uteglemt må du 
selv legge inn disse opplysningene. 
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5. Gaver til veldedige formål
For 2016 kan du få inntil kr 25 000 i fradrag 
for gaver til veldedige formål. Har du gitt kr 
25 000 eller mer, støtter staten deg med kr 6 
250 i form av redusert skatt. Forutsetningen 
er at gaven gis til en veldedig organisasjon 
som kommer inn under denne fradragsord-
ningen. Har du gitt en gave til en slik organ-
isasjon og gaven ikke har kommet med på 
skattemeldingen må du tilskrive organisas-
jonen å be om at den innrapporterer gaven. 
For at denne type gaver skal gi rett til fradrag 
må hver gave være på minimum kr 500.

6. BSU – Boligsparing for ungdom
Har du spart på BSU-konto, sjekk at du er 
innrømmet skattefradrag med 20% av spart 
beløp. BSU er en «gavepakke» fra staten som 
du bør ha gode grunner for å ikke benytte 
deg av.

Er du under 34 år og har inntekt på kr 70 000 
eller mer, vil du normalt betale nok skatt 
til at du kan nyttiggjøre BSU-fradraget fullt 

ut. Husk at dersom du ikke klarer å spare 
hele maksbeløpet på kr 25 000 vil et mindre 
beløp også gi rett til 20% i skattefradrag. For 
alle som hadde spart maksbeløpet på kr 200 
000 som gjaldt for 2015 er det verdt å merke 
seg at maksbeløpet nå er økt til kr 300 000. 
Det betyr at dersom du fortsatt er 33 år kan 
du fortsette med BSU inntil du når aldersbe-
grensningen og taket på kr 300 000.

7. Ligningsverdi på bolig og 
fritidsbolig
Ligningsverdien justeres automatisk. For 
boliger fastsettes ligningsverdien med 
utgangspunkt i boligens areal multiplisert 
med en fastsatt kvadratmeterpris. Kvad-
ratmeterprisen fastsettes av skatteetaten 
med utgangspunkt i beregninger foretatt av 
SSB. SSBs kvadratmeterpriser er forskjellig 
ettersom hvor i landet du bor og ser hen 
til boligtype, areal, byggeår og geografisk 
beliggenhet. Ligningsverdien på primærbol-
igen er 25% av den beregningen skatteetaten 
kommer frem til. Er boligen en utleiebolig, 

såkalt sekundærbolig, skal ligningsverdien 
fastsettes til 80%.

Både verdien av primærbolig og fritidsbolig 
kan settes ned dersom ligningsverdien over-
stiger 30% av eiendommens dokumenterte 
omsetningsverdi. Før du eventuelt justerer 
ligningsverdien må du innhente takst eller 
annen dokumentasjon som underbygger at 
30% av omsetningsverdien er lavere enn det 
skatteetaten har kommet frem til.

8. Fordeling av renter mellom 
ektefeller
Ektefeller kan fritt fordele renteinntekter 
og renteutgifter mellom seg. Dersom net-
toinntekten (alminnelig inntekt) til den som 
har lavest inntekt er lavere enn kr 90 790 vil 
fradrag for renteutgifter for denne personen 
ikke påvirke den skattbare inntekten. Da er 
det bedre å overføre rentefradraget til den 
andre ektefellen som har høyere inntekt og 
på denne måten sikre at fradraget også får 
skattemessige effekt.

9. Reiseutgifter
Nedre grense er kr 22 000 for 2016. Du må 
med andre ord ha reiseutgifter til og fra jobb 
som overstiger kr 22 000 for at kostandene 
kan komme til fradrag i skattemeldingen. 
For at reisekostnadene skal gi skattemessig 
effekt må du med andre ord ha reisevei på 
minst 31, 9 kilometer til jobben. Reisefrad-
raget er på kr 1,50 pr km for inntil 50 000 
kilometer og deretter 0,70 per kilometer 
utover dette.

10. Aksjer
Gevinster og tap ved kjøp og salg av aksjer 
er henholdsvis skattepliktig eller fradrags-

berettiget. En eventuell gevinst eller et tap 
fastsettes til differansen mellom salgsve-
derlag og kjøpesum for aksjene, korrigert 
for eventuelt skjermingsgrunnlag. For 2016 
er skjermingsfradraget på 0,4% hvilket in-
nebærer at 0,4% av avkastningen på aksjer 
er skattefri. Ubenyttet skjermingsfradraget 
kommer til fradrag ved senere gevinstbereg-
ning. Korrekt beregning av gevinster og tap 
ved kjøp og salg av aksjer er ikke helt enkelt, 
så her kan det være fornuftig å søke hjelp 
hos andre for å sjekke at du ikke betaler for 
mye i skatt.

11. Formue
Mange betaler ikke formuesskatt fordi du 
må ha nettoformue på mer enn 1,4 MNOK 
for at verdiene dine blir skattbare. Fo-
muesskatten er på 0,85% av nettoformuen 
som overstiger 1,4 MNOK. Det er fornuftig 
å sjekke at verdiene som ligger til grunn 
for formuesbeskatningen er korrekt. Det 
mest nærliggende for å unngå eller re-
dusere denne skatten for foreldre som er 
i formuesskatteposisjon er å gi bort deler 
av formuen til barn. Tenk deg om før du 
gjør det. For det første kan du ha behov for 
midlene ned etter veien. For det andre vil 
barn som har formue og som søker støtte fra 
lånekassen i forbindelse med utdannelse bli 
møtt med redusert stipend. Har en student 
nettoformue høyere enn kr 392 662 vil det 
medføre reduksjon i hvor mye av lånet som 
omgjøres til stipend, fra lånekassen. 

For foreldre som vurderer å redusere sin for-
muesskatt ved å gi betydelige pengesummer 
til barna kan skatt spart på foreldrenes hånd 
derfor gi et dårlig resultat for barna.
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FORESLÅR NY RAPPORTERINGSPLIKT FOR ARBEIDSGIVERE
Skattedirektoratet vil pålegge arbeidsgivere å innrapportere alle ytelser og fordeler de ansatte oppnår som følge av arbeidsforholdet.

Forslaget kommer som del av en større 
gjennomgang av skatteplikt for natural-
ytelser. Regnskap Norge er kritisk til flere av 
forslagene. 

De konkrete endringene som foreslås i 
høringsnotatet fra direktoratet er:

• Lik verdsetting av naturalytelser uavhengig 
   av hvor mottakeren er ansatt
• Arbeidsgiver blir ansvarlig for å rapportere  
   også ytelser fra tredjepart
• Klarere regler for skattfritak for  
   personalrabatter
• Forenklinger for ytelser som gaver, fri avis  
   og overtidsmat

Fordeler mottatt fra forretnings-
forbindelser mv
Det mest kontroversielle forslaget fra Skatte-
direktoratet er å pålegge arbeids-
givere innrapporteringsplikt for ytelser den 
ansatte mottar fra tredjeparter. Arbeids-
giver skal etter forslaget også trekke skatt 
og betale arbeidsgiveravgift for ytelsene. 
Dette kan eksempelvis være aktuelt dersom 
en ansatt deltar på et konsertarrangement 
hvor kostandene dekkes av en forretnings-
forbindelse. Arbeidsgiverpliktene vil også 
omfatte gaver som mottas.

I vårt høringssvar skriver vi at dette i praksis 
vil by på langt flere utfordringer enn det di-
rektoratet gir uttrykk for i sitt høringsnotat. 

Dersom arbeidsgiver får opplysningsplikt 
for ytelser mottatt fra tredjeparter vil dette 
innebære ansvar for å verdsette ytelsen og 
dermed innhente grunnlag for dette. Det er 
heller ikke rimelig at arbeidsgiver skal bli 
ansvarlig for arbeidsgiveravgift for ytelser 
som arbeidstakere mottar fra tredjeparter.

I den grad det skal være skatteplikt, mener 
Regnskap Norge det både er mer naturlig og 
mest praktisk at disse forpliktelsene ligger 
hos den som har gitt en ytelse. Den aktu-
elle tredjeparten sitter på alle nødvendige 
opplysninger og dokumentasjon knyttet til 
den aktuelle ytelsen.

Rabatter som skyldes arbeidsforhold
Skattedirektoratet foreslår en ny modell når 
det gjelder beskatning av personalrabatter, 
som skal gjelde både varer og tjenester. Fors-
laget går ut på at det innføres en øvre samlet 
beløpsgrense for personalrabatter som kan 
mottas skattefritt, og at rabattens størrelse 
fastsettes med utgangspunkt i alminnelig 
omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet. 
Rabatten kan ikke overstige 50 prosent på 
den enkelte vare eller tjeneste.

Videre foreslås det at rabatter som oppnås 
hos arbeidsgiverens leverandører og kunder 
skal likestilles med de tradisjonelle person-
alrabattordningene, men begrenset til varer 
og tjenester som omsettes i arbeidsgiverens 
bedrift. Dette kan eksempelvis være aktuelt 

når ansatt hos bilforhandler kjøper bil fra 
importør.

Forslaget forutsetter at arbeidsgiver holder 
oversikt over skattefrie rabatter de ansatte 
mottar fra leverandører og kunder, og 
verdsetter dem. Skattedirektoratet skriver 
i høringsnotatet at arbeidsgiver selv må 
etablere mekanismer for å sørge for å få 
informasjonen om slike rabattordninger, 
ved å be ansatte opplyse om det eller be lev-
erandøren eller kunden om å gi arbeidsgiver 
beskjed om ansattes bruk av rabatter hos 
vedkommende. Når verdien av rabattene 
fra leverandører og kunder overstiger den 
skattefrie beløpsgrensen, vil arbeidsgiver 
ha ansvaret for å innrapportere skatteplik-
tig fordel, gjennomføre forskuddstrekk og 
betale arbeidsgiveravgift.

Rabatter som gjelder varer eller tjenester 
som ikke omsettes hos arbeidsgiver, blir 
skattepliktig fullt ut. Arbeidsgiver får inn-
rapporterings-, skattetrekk- og arbeidsgiver-
avgiftsplikt for rabatten.

Tilsvarende plikter vil gjelde andre 
rabatter arbeidstakere oppnår, f eks rabatter 
på treningssenter som arbeidsgiver har 
fremforhandlet eller privat bruk av fly- og 
hotellbonus opptjent i arbeidsforholdet.

Regnskap Norge er negative til Skatte-
direktoratets forslag, og peker på at det ofte 

Av Heidi Sulusnes, Advokatfullmektig 
Regnskap Norge. 

kan oppnås like store rabatter på individuell 
basis og at forslaget strider mot 
forenklingshensynet som er et av hoved-
formålene bak høringen. Vi anbefaler derfor 
at slike rabatter og bonusordninger unntas 
fra beskatning.

LES MER

Forslagene i høringsnotatet fra Skatte-
direktoratet.

Skattedirektoratet har oppsummert 
forslagene i pressemelding.

Regnskap Norges høringssvar
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SJEKK OM FORETAKSNAVN, DOMENE OG VAREMERKE ER LEDIG I ETT SØK 
Nå blir det enklere å finne ut om et firmanavn er ledig, og i så fall om domenenavn og varemerke også er tilgjengelig.

VAREBIL KLASSE 2 - MULIG Å BYTTE VERDSETTINGSMETODE
Dersom det investeres i elektronisk kjørebok i løpet av året, kan individuell verdsetting etter kilometersats velges 
fra og med første hele måned kjøreboken brukes.

Patentstyret, Norid og Brønnøysund- 
registrene har gått sammen om å lage  
tjenesten Navnesøk, se navnesok.no. 

Her finner du ut om noen har tatt i bruk 
både foretaksnavnet dere vurderer, og om 
samme navn er tilgjengelig som dome-
nenavn. 

I samme søket fremgår det også om noen 
har varemerkebeskyttet navnet.

I sin pressemelding skriver Brønnøysun-
dregistrene at rekkefølgen du registrerer 
navn i har betydning. Navnesøk-tjenesten 
vil hjelpe deg i å gjøre dette i riktig rek-
kefølge og begrense navnekonflikter og 
navnesnapping. Målet med løsningen er å 
effektivisere navnesøkprosessen og sam-
tidig vise de ulike relevante registrering-
smulighetene ved oppstart.

Fra og med inntektsåret 2016 er det innført 
nye regler for fastsetting av privat fordel ved 
arbeidstakers bruk av:

•   varebil klasse 2 
• lastebil med tillatt totalvekt  mindre  
     enn 7501 kg

 
 

Fordelen fastsettes enten ved: 

• ordinær sjablonmetode, men med 
   et særskilt bunnfradrag i  
   beregningsgrunnlaget på 50 %,  
   begrenset til kr 150.000, eller
• individuelt etter km-sats på  
   kr 3,40 for privat kjøring, med  
   krav om dokumentasjon ved  
   elektronisk kjørebok. 
 

Skattedirektoratet hadde opprinnelig lagt 
til grunn at arbeidsgiver og arbeidstaker 
er bundet av valgt metode for verdsetting 
for hele inntektsåret. Dette har de nå etter 
innspill fra flere organisasjoner myket opp 
i, der hvor elektronisk kjørebok anskaffes 
og tas i bruk i løpet av inntektsåret. I slike 
tilfeller vil individuell verdsetting kunne 
gjøres fra og med den første hele måneden 
slik kjørebok brukes.
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NY KODE FOR TREKK I LØNN PGA FERIE
Trekk i lønn for ferie skal ikke lenger skal rapporteres som reduksjon av 
fastlønn. I stedet skal trekket fremgå av egen kode for slikt trekk.

Den nye a-meldingskoden heter “Kontant-
ytelse trekkILoennForFerie”. Arbeidsgivere 
som foretar trekk i lønn for ferie skal altså 
fra og med inntektsåret 2017 benytte denne 
nye koden (inntektsbeskrivelsen) ved 
rapportering av trekk for ferie. Slike trekk 
i lønn for ferie skal ikke rapporteres som 
negativ fastlønn, og samlede feriepenger 
skal heller ikke reduseres med slike trekk.

Den nye koden er aktuell å bruke ved trekk 
i lønn for feriedager når:

• feriepengene utbetales samlet i en 
     måned

• feriepengene utbetales løpende  
    etterhvert som ferie tas ut
• arbeidstaker avvikler ferie uten lønn.

Trekket skal fremgå med negativt fortegn, 
og skal bare benyttes i kombinasjon med 
et positivt beløp i fastlønn (se rettlednin-
gen for lønn som rapporteres med andre 
koder).

Koden skal bare rapporteres med positivt 
beløp ved korreksjon av tidligere innrap-
portert beløp. Slik korreksjon skal 
rapporteres på samme måned som 
opprinnelig trekk ble gjennomført og 
rapportert.

I 2016 ble 1166 personer anmeldt for 
trygdesvindel, og samlet stod disse bak 
233 millioner kroner i antatte 
feilutbetalinger.

Om lag halvparten av sakene gjelder 
urettmessige utbetalinger av dagpenger. 
A-ordningen har bidratt betydelig til 
å avdekke at dagpengemottakere er i 
lønnet arbeid.

Arbeidsmarkedskriminalitet
Mange av de største sakene gjelder 
arbeidsmarkedskriminalitet. Et felles-
trekk ved slike saker er at velferdsmidler 
utnyttes for å redusere lønnskostnader, 
noe som gir virksomheten et konkur-
ransefortrinn. 126 personer ble anmeldt 
for slik kriminalitet for til sammen 47,8 
millioner kroner. Av disse er 20 person-
er anmeldt for medvirkning. I mange 
tilfeller har arbeidsgiver og arbeidstaker 
samarbeidet om svindelen.

En av de største sakene gjelder 
svindel av til sammen 1,4 millioner 
kroner der arbeidsgiver og arbeidstaker 
har  samarbeidet for å få utbetalt syke-
penger, dagpenger og foreldrepenger.

 

Av Knut Høylie, Fagansvarlig skatt 
Regnskap Norge
 
A-ordningen viktig i forebyggende 
arbeid
NAV har i dialog med Regnskap Norge 
gitt uttrykk for at det viktigste med NAVs 
kontrollaktiviteter er å forebygge at fei-
lutbetalinger og svindel oppstår, samt å 
stoppe løpende feilutbetalinger så tidlig 
som mulig. A-ordningen er et viktig 
hjelpemiddel i dette arbeidet.   

A-ORDNINGEN VIKTIGSTE KONTROLL-
VIRKEMIDDEL MOT TRYGDESVINDEL I 2016 
60 prosent av anmeldte trygdesvindelsaker ble avdekket som følge  
av a-ordningen. 
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SKAL DU INVESTERE I NYTT KASSASYSTEM? 
I så fall er det viktig å være oppmerksom på at det fra og med i år stilles krav 
om at nye kassasystemer innehar såkalt produkterklæring.

INNFØRING AV TVANGSMULKT HAR VÆRT PROBLEMATISK
Skatteetaten og flere andre etater har innført bruk av tvangsmulkt. Dessverre har innføringsfasen vært en dårlig opplevelse for næringslivet. 

Det er leverandørene av kassasystemer som 
har blitt pålagt å levere kassasystemer med 
produkterklæring, og formålet er å gjøre det 
vanskeligere å manipulere registrerte 
opplysninger. Dette som ledd i å redusere 
faren for skatteunndragelser. 
Produkterklæringen er en erklæring fra 
leverandør om at kassasystemet oppfyller 
krav stil i ny lov om kassasystemer.

Fra 1. januar 2019 blir alle bokførings-
pliktige pålagt å ha kassasystem med slik 

produkterklæring. Dette innebærer at alle 
kassasystemer må være oppgradert eller 
skiftet ut. Dette gjelder uansett om virksom-
heten bruker tradisjonelt kassaapparat eller 
programvare.

Skattedirektoratet har laget en liste over 
kassasystemer som innehar godkjent 
produkterklæring. Dersom dere skal 
investere i nytt kassasystem kan dere 
ta kontakt med regnskapsfører for å få 
nærmere informasjon. 

Tvangsmulkt skal først og fremst brukes 
som virkemiddel for å sørge for at kor-
rekte oppgaver leveres til rett tid. Bøtene 
er svært høye, og effekten er virkningsfull. 
Slike virkemidler må derfor etter Regnskap 
Norges mening treffe de som fortjener det, 
og ikke ramme de som forsøker å oppfylle 
sine plikter.

For regnskapsbransjen har det vært spesielt 
utfordrende at regnskapsfører ikke har blitt 
varslet om feil og mangler direkte. I stedet 
er det kun kundene som har blitt varslet. 

Dette har i mange tilfeller ført til at regn-
skapsfører har blitt kjent med manglende 
eller ikke-godkjent innlevering for sent til 
at tvangsmulkt kunne vært unngått. Denne 
varslingsrutinen er Regnskap Norge sterkt 
kritiske til.

Inntil varslingsrutinen eventuelt blir 
endret, er det viktig at du varsler regnskaps-
fører snarest dersom du mottar varsel fra 
Altinn. 

Det som blir spennende i tiden som kom-

mer er hvilken linje etatene legger seg på 
når det gjelder klagebehandlingen. I og med 
at formålet er å oppnå etterlevelse, skulle 
dette tilsi at det må være rom for mis-
forståelser og hendelige uhell. 
Regnskap Norge er svært interesserte i å få 
inn vedtak, både fra de som får medhold og 
ikke medhold. Dette er verdifullt med tanke 
på å påvirke hvordan etatene håndterer 
tvangsmulkten i årene som kommer. 

Tvangsmulkten må ikke utvikle seg til å bli 
en finansieringskilde for Staten.

Side 8



UTGIVER AV KUNDEBREVET 
Regnskap Norge AS
Øvre Vollgt. 13
0158 Oslo 

TELEFON: 23 35 69 00
INTERNETT: www.regnskapnorge.no
E-POST: post@regnskapnorge.no

PROFESJONS OG BRANSJEFORENING 
Regnskap Norge er en profesjons- og 
bransjeforening for autoriserte regnskaps-
førere i Norge. Vi har over 7 300 medlem-
mer med autorisasjon, og majoriteten av 
medlemsmassen har sitt daglige virke i 
regnskapsbransjen. Vi tilbyr også student-
medlemskap og mer enn 450 studenter er for 
tiden medlem. 
 

KVALITETS- OG INFORMASJONSARBEID
Regnskap Norge driver et omfattende 
kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig 
støtte til medlemmene og følger bransje-
utviklingen tett. Foreningen ivaretar også 
medlemmenes interesser overfor 
myndigheter og politiske institusjoner, og er 
en viktig høringsinstans.

LEDENDE KURSLEVERANDØR
Vårt viktigste kommersielle satsningsområde 
er kursvirksomheten, organisert via aksjesel-
skapet Regnskap Norge AS. Vi er en ledende 
kursleverandør innen regnskapsfaglige og 
bedriftsøkonomiske temaer. I tillegg har fore-
ningen sterkt fokus på å bistå medlemmene i 
deres arbeid med å tilby rådgivningstjenest-
er, og har utviklet arbeidsportalen pintell.no.

OM REGNSKAP NORGEREDAKSJON

http://www.regnskapnorge.no
mailto:post%40regnskapnorge.no?subject=

