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Automatisk skatt i Norge 

• Datainnsamling og skatteberegning er automatisert 

• Leveringsfritak for selvangivelsen  

 

Ikke automatisert:  

• Kontrollere og endre egne opplysninger 

• Holde orden på dokumentasjon  

• Å forstå, fortolke og anvende reglene til egen 

personlig økonomi 
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”Ifølge kanalstrategien er det ønskelig å få 

flere til å benytte nettsidene i stedet for å 

ringe Skatteopplysningen eller møte opp i 

publikumsmottak.” 

Bakteppe 
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Skatteopplysningen (SOL) 

• Medlytt til telefoner fra borgerne 

• Jeg har studert automatiseringen på avtrykket 

hos SOL  
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Hva blir vanskelig?   
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Eksempel  1 

En mann opplyser å være enslig forsørger for to barn og arbeidsledig. Det er «noe 

med skattekortet» hans. Han jobber i barnehage, og er på overgangsstønad. Han 

hadde blitt trukket skatt når han ikke skulle, og han var ikke i klasse 2. Per ber om 

personnummeret hans, og tar opp skattekortet i forskuddsystemet. Per sier at ”du 

skal helst gi oss beskjed om dette via elektronikken”, men han hjelper. Han ber om 

bekreftelse på at det er overgangsstønad, taster, og sier han vil sende et frikort. 

Per avslutter med å si at han har vært snill og gitt ham et frikort, og det vil gå en 

gjenpart til NAV. «Når det gjelder neste år må du ta grep selv». (20111031-2) 
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Example 2  

Innringer går av med pensjon fra oktober. Hun snakket med en veileder i SOL på 

fredag, og hun har fått skjema  for endring av skattekort. «Hva skal være med i 

inntekt? Inn i post 5.1?» «Kostnadene til refinansiering er fradragsberettiget», 

opplyser Kathrine. Innringer har mer penger i banken, hun må sjekke bil, kanskje 

har hun høyere renteinntekter, hun må også sjekke ”Andre inntekter”. Innringer 

sier ”Dette er ikke så lett, jeg hadde ikke fått det til uten dere”. (20111017-16) 
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Example 3 

Innringer forteller at hun har bedt om skattekort for en tid siden. Hun forteller 

at hun har logget seg inn med PIN-koder.  Morten logger seg inn på 

forskudds-systemet og kan se at ingen endringer er foretatt hos henne. Han 

gir henne info om hva som påvirker forskuddet. Hun opplyser om tall for 

lønnen sin, og Morten tar fram en kalkulator, regner litt og legger inn 

endringene. Han gjør litt folkeopplysning om tabellkort versus prosentkort, og 

bestiller et kort til henne. (20110128-1) 
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Example 4 

Innringer presenterer seg som Karim. Han vil gjerne betale 

skatt. Kathrine gir ham telefonnummeret til kemnerkontoret i 

kommunen der han bor. (20101104-1) 
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Example 5 

”Skal det være skatt på minstepensjon?” Innringer husker ikke personnummeret 

sitt, men oppgir fødselsdato og navn. Per slår opp i FR, finner personnummeret og 

slår opp skattekortet. Han ser der at hun har skattekort med 2% trekk. Som 

minstepensjonist skal hun skal ha frikort. Per forteller at bare 85% av minste-

fradraget ligger inne i beregningene. Per endrer skattekortet og skriver ut et nytt. 

(20120111-18) 
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Example 6 

En mor ringer for datter som har fått restskatt. Datteren har klaget på ligningen. Siden datteren 

fikk tilsendt en giro hvor beløpet for restskatt var halvert, trodde de at resultatet av klagen var at 

beløpet ble halvert. Men så fikk hun en giro til, og dette hadde hun ikke råd til. Måtte ta opp lån 

for den forrige giroen. Hun er eller har vært sykemeldt, nå har hun fått fast jobb. Datteren har 

flyttet hjemmefra og moren oppgir en annen adresse enn den som står i FR. Nils sjekker at det 

er kommet inn en klage. Den er kommet elektronisk. Mor synes klagebehandlinga går vel tregt, 

Nils forteller at det er viktig med oppdatert adresse for å kunne svare hvis de ber om flere 

opplysninger under klagebehandlingen. Og han ber moren sjekke opp hva datteren faktisk har 

gjort for å dokumentere klagen sin. Det er noe med fradrag pga pendling, og sykefravær. Nils 

sier også til moren ”Det er ikke alt jeg kan oppgi til deg”. Han vil ikke si til henne hvilken 

adresse som datteren har registrert i FR.  



Department of informatics 

Hva blir vanskelig? 2  
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Example 8 

Neste telefon kommer fra miljøarbeidstjenesten i en kommune. Hun ”sitter med en kar med arbeidsavklarings-

penger fra NAV”. Han trekkes 50% og da har han ikke nok penger igjen fra trygda. Kathrine tror at dette skjer nå 

fordi NAV nå rydder opp i systemene sine og ikke finner skattekortet. Hun får navn og personnummer og 

registrerer opplysningene i skattekortsystemet. Miljøkonsulenten opplyser om trygd og andre ting, og Kathrine 

taster det inn. Klienten, skattyteren, vil få tilsendt skattekortet i posten, c/o miljøkonsulenten. NAV vil få nytt 

skattekort automatisk fra skatt. (20100428-4) 
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Oppsummering 

• Automatiseringen gir rester av manuelle 

arbeidsoppgaver for borgerne 

– Overstyre defaulter 

– Nøste opp en sak 

– Tilpasse eget liv til puttekassen 

– Finne ut når trengs ekstra dokumentasjon 

• Særlig når endringer eller noe uforutsett skjer 

• Automatisering gir også nye oppgaver 
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Ikke bare de eldre 

• Morten: “Særlig unge mennesker, de som 

aldri har sett en selvangivelse”  

• Unge mellom 20-29 år er den aldersgruppen 

som ringer mest 
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Diskusjon 

• Det vil alltid være manuelle rester 

• Skatteetaten kan gjøre arbeidsfordelingen 

tydeligere 

• Kan digitalisering gjøre skatt mindre 

abstrakt? 

• Hvordan skal vi lære skatt? 

– Leveringsfritak først når man er 25 år? 

• Kan vi tenke oss «yr» for skatt?  
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Digital kommunikasjon 

• Vi er ikke enten digitale eller ikke digitale  

• Det kommer an på livsituasjon og 

omstendigheter 

• Puttekassen blir ikke lettere på nett 
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Takk!  
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