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Første skatteoppgjørspulje er 25. juni, men denne  
omfatter kun lønnsmottakere og pensjonister. Fra 
25. juli er det løpende skatteoppgjør, og disse 

inkluderer også personlig næringsdrivende og deres 
ektefeller. Siste skatteoppgjørspulje er på utleggsdato 
17. oktober.

Skatteoppgjørene sendes ut etter hvert som selv- 
angivelsene er ferdig behandlet. Det er derfor ikke 
mulig å gi informasjon om når den enkeltes skatte-
oppgjør er klart.

Deltakere i deltakerlignende selskap (DLS) får som  
tidligere ikke skatteoppgjør før Skatteetaten har  
ferdigbehandlet selskapet. 

Skattytere som lignes av Sentralsskattekontoret for 
utenlandssaker (SFU), og de som betaler kildeskatt, vil 
først få skatteoppgjøret i siste pulje. Det samme  
gjelder de som betaler Svalbardskatt.

Upersonlig skattytere får skatteoppgjøret 17. oktober.

Kunngjøring
Skatteoppgjørene vil heller ikke i år bli annonsert. Det 
blir vanlig kunngjøring i aviser når skattelistene blir 
lagt ut for publikum i oktober.

Klagefristen
Klagefristen for skatteoppgjøret i juni er 10. august. 
For de øvrige er klagefristen seks uker etter at skatte-
oppgjøret er sendt. 

Restskatt
Restskatt over kr 1 000 skal betales i to terminer og 
forfaller tre og åtte uker etter skatteoppgjørsdato. Det 
tidligste forfall er imidlertid ikke før 20. august.

NB! På grunn av tidlig skatteoppgjør får personlig 
næringsdrivende også tidligere forfall på restskatt enn 
det som har vært vanlig.

Renter
Det er som i fjor løpende rente. Den beregnes fra  
1. juli i inntektsåret 2011 og fram til skatteoppgjøret 
er sendt ved tilgodebeløp, og fram til forfall første 
termin for restskatt.

    Mer informasjon? 
    Du finner mer informasjon om den nye ordningen 
    på skatteetaten.no. 

    Utvidet åpningstid på Skatteopplysningen
    For næringsdrivende har Skatteopplysningen  
    utvidet åpningstid 29., 30., og 31. mai (tastevalg  
    2 for næringsdrivende). Tlf. 800 80 000.

    Åpningstiden disse dagene er 08.00-21.00.
    

NYHETSBREV TIL REGNSKAPSFØRERE OG REVISORER 
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I fjor var det fire skatteoppgjør for 
lønnstakere og pensjonister. I år er det 
løpende skatteoppgjør, og personlig 
næringsdrivende omfattes av ordningen.

Nr. 5 2011

Løpende skatteoppgjør i år
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Husk riktig fremførbart underskudd

Kontrollen viser at flere skattytere oppgir feil 
underskudd etter ligningen for inntekstsåret 2010,  
særlig ved fusjoner og der virksomheten opphørte  
i 2010. 

Føring i RF-1028 Selvangivelse for  
aksjeselskap mv. 2011
Det korrekte underskuddet som skal føres i post 280 
fremgår av skatteoppgjøret for 2010. Dersom Skatte-
etaten endret ligningen etter utlegg, skal du føre 
underskuddet som det fremgår av siste skatteoppgjør.

Fusjon
Har selskapet med virkning fra 2011 overtatt et annet 
selskap med skattemessig kontinuitet, kan skattyteren 
i utgangspunktet også framføre det overtatte  
selskapets underskudd. I slike tilfeller skal underskudd 
fra det overdragende selskap, og eventuelt underskudd 
fra det overtakende selskapets skatteoppgjør for 
2010, samlet føres i post 280. Det er ikke adgang til å 
fradragsføre underskudd fra det overtakende selskap 
dersom selskapene ble slått sammen hovedsakelig på 
grunn av skatteposisjonene.    

Opphør av virksomhet i 2010
Skatteetaten gjør oppmerksom på at underskuddet som 
er oppført på skatteoppgjøret for 2010 kan være feil 
dersom selskapet opphørte med virksomhet i 2010 og 
ligningen for 2009 eller 2008 er endret, slik at det har 
innvirket på fremførbart underskudd.

Føring i RF-1030 Selvangivelse for  
næringsdrivende mv. 2011
Skatteetaten har forhåndsutfylt underskuddet som det 
fremgår av skatteoppgjøret for inntektsåret 2010, i 
selvangivelsen post 3.3.11. Vi anbefaler likevel  
å kontrollere at fradraget er korrekt dersom: 

•	 Skattyteren fradragsførte kostnader til pass og 
stell av barn (post 3.2.10) i året da under- 
skuddet oppstod (slikt fradrag kan ikke  
etablere eller øke et framførbart underskudd) 

•	 Skattyterens virksomhet opphørte i 2005 eller  
tidligere og underskuddet gjelder virksomheten

•	 Skattyteren har fått ettergitt gjeld ved  
gjeldsforhandling eller konkurs 

•	 Skattyteren har tilbakeført underskudd til 
tidligere år ved opphør av virksomhet

Skatteetaten har gjort en foreløpig  
undersøkelse av noen tilfeldige selv- 
angivelser som hittil er levert for  
inntektsåret 2011. 
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RF-1114 – Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelsen - næring
Skatteetaten gjør oppmerksom på at frist for utsatt levering av selvangivelsen for 
næringsdrivende er endret. 

Næringsdrivende som leverer selvangivelsen elektronisk i Altinn kan innen selvangivelses-
fristen (31. mai) søke om utsatt levering til 15. juni. 

Søknad om utsettelse - endring
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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

Frist for å levere selvangivelse

Kopi av revisor- 
brev kan sendes  
elektronisk
Avstår en revisor fra å under-
skrive klientens nærings- 
oppgave, må dette begrunnes. 
Kopi av begrunnelsen kan nå 
sendes elektronisk til  
Skatteetaten.   

Har et selskap meldt fravalg av revisjon for 
2012, og det er registrert i Foretaksregistret 

før ligningsoppgavene er levert, mister revisor sine 
rettigheter og muligheten til å signere lignings-
oppgavene som revisor i Altinn.

Kryss av i felt
Men ligningspapirene kan fortsatt leveres i Altinn 
etter at fravalg av revisjon er registrert i Fore- 
taksregisteret. For å levere i Altinn i disse til- 
fellene, må det i opplysningsfeltet om revisor og 
regnskapsfører i næringsoppgave 2 krysses av i 
feltet for at virksomheten har valgt bort revisjon. 

Attest
Revisor må også lage en attest på at lignings-
oppgavene er godkjent og opplyse om når aksje-
selskapet meldte fravalg av revisjon til Foretaks-
registeret. Attesten må skannes og legges ved 
selvangivelsen.
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Som kjent, skal revisor underskrive 
revisjonsklientens næringsoppgave og 

skjema RF-1022 Lønns- og pensjons-
kostnader. 

Nummerert brev
I noen tilfeller avstår revisor fra å underskrive. 
Revisor må i så fall begrunne dette i et  
nummerert brev til klienten sin. Kopi av  
det nummererte brevet skal revisor sende  
til Skatteetaten.

Elektronisk tjeneste i Altinn
Det er nå utviklet en ny tjeneste i altinn.no 
hvor revisor kan sende inn begrunnelsen  
elektronisk. Han/hun må logge seg på som 
revisor for klienten. Fra skjemalisten henter 
revisor opp RF-1293, Revisors begrunnelse for 
manglende underskrift på likningsskjema, og 
fyller ut skjemaet. Før RF-1293 sendes  
vedlegges kopien av det nummererte brevet. 

Kvittering
Det blir sendt en kvittering når Skatteetaten 
har mottatt meldingen og den har fått et  
saksnummer. 

Levering etter  
fravalg av revisor


