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Standardbrev – slik skriver vi dem 
 
Dette dokumentet inneholder åtte språklige og innholdsmessige retningslinjer og en rekke 
hjelpespørsmål som gjør det enklere å skrive tydelige standardbrev i tråd med Skatteetatens 
språkprofil. 
 
Standardbrevene må få tydelig fram hva leseren skal vite eller gjøre, slik at det blir enkelt å handle 
rett. For å få til dette skal vi følge disse prinsippene i brevene:  
 
 

1. Vi bruker overskrifter som får fram hovedbudskapet i brevet 
Det første vi skal gjøre, er å formulere en tydelig overskrift. Den skal være så presis som mulig og få 
fram hva brevet handler om, og hva leseren skal vite eller gjøre. Bruk mer enn ett stikkord, gjerne en 
fullstendig setning. Overskriften kan gjerne inneholde personlige pronomen, for eksempel du, dere 
eller vi. Da blir det enklere for leseren å få med seg hovedbudskapet. 
 
Nyttige hjelpespørsmål:  

 Hva handler teksten om?  

 Hva skal vi be leseren om å gjøre? 
 
Se også retningslinje 2 i språkprofilen. 
 
 
 

2. Vi viser til tidligere kommunikasjon eller forklarer hvorfor mottakeren får dette 
brevet akkurat nå 

Når vi starter på den løpende teksten, bør vi sette teksten inn i en sammenheng. Det gjør vi enten 
ved å vise til tidligere kommunikasjon, eller ved å forklare bakgrunnen for at vi tar kontakt. 
 
Nyttige hjelpespørsmål: 

 Kan vi vise til en søknad eller tidligere kommunikasjon i saken?  

 Eller er dette førstegangsinformasjon der vi bør få tydelig fram hva som er hensikten med 
brevet?  

 
 
 

3. Vi setter vedtaket, varselet eller konklusjonen tidlig i teksten 
Etter at vi har satt teksten inn i en sammenheng, går vi rett på å utdype hovedbudskapet vi allerede 
har kommet med i overskriften. Det er vedtaket eller konklusjonen og konsekvensene av disse som er 
viktigst for leseren.  
 
Nyttige hjelpespørsmål: 

 Hva er vedtaket, eller hva varsler vi om? 

 Hvis brevet ikke inneholder et vedtak eller et varsel, hva er hovedbudskapet?  
 
Se også retningslinje 1 i språkprofilen. 
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4. Vi bruker informative mellomtitler 
De fleste brev har mer enn ett viktig poeng, og de poengene som vi ikke nevner i hovedoverskriften, 
bør framheves i mellomtitlene. Vet vi at det er deler av informasjonen som ofte skaper misforståelser 
eller fører til mange henvendelser, bør vi framheve denne informasjonen nettopp i mellomtitlene. 

 
På samme måte som hovedoverskriften bør mellomtitlene være mer enn ett stikkord. Bruker vi en 
fullstendig setning, er det lettere å få fram hvordan denne informasjonen angår akkurat denne 
aktuelle mottakeren. Vi kan også bruke spørsmål. 

 
Nyttige hjelpespørsmål:  

 Hvilke hovedpoeng kan teksten deles inn i? 

 Er det noe vi bør gjøre leseren spesielt oppmerksom på ved å framheve det i en mellomtittel, 
for eksempel vanlige misforståelser?  

 
Se også retningslinje 3 i språkprofilen. 

 
 
 

5. Vi henvender oss direkte til mottakeren 
Det er lettest å få tak på innholdet hvis teksten er rettet direkte mot leseren, derfor skal vi bruke dere 
til AS og du til enkeltpersonsforetak og privatpersoner. Husk at teksten blir tydeligere hvis vi bruker 
du og dere også i mellomtitler og overskrifter. 
 
Nyttig hjelpespørsmål:  

 Hvilke deler av den generelle informasjonen kan vi skrive om med du eller dere, slik at det blir 
enkelt for leseren å forstå informasjonen og hva den helt konkret innebærer for ham eller 
henne. 

 
Se også retningslinje 6 i språkprofilen. 

 
 
 
6. Vi bruker standardfraser når vi informerer om klageretten 
Mange av brevene inneholder vedtak som brukerne våre kan klage på. Når vi skal opplyse om retten 
til å klage på vedtaket, skal vi alltid bruke standardfrasen nedenfor. Denne henviser til mer 
informasjon på Skatteetatens nettsider. 

Standardfrasen inneholder enkelte variabler, og det kan for eksempel være aktuelt i en del tilfeller å 
fjerne punktet Hvilke endringer ønsker dere?  

Her er et eksempel: 
 

Dere kan klage på vedtaket 
Innen 3 uker fra dere mottar dette brevet, kan dere klage på dette vedtaket. Den ansvarlige eller den 
som har fått fullmakt, må signere klagen, og klagen må svare på følgende spørsmål:  

 Hvilket vedtak klager dere på?  

 Hvorfor klager dere på dette vedtaket?  

 Hvilke endringer ønsker dere?   
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Ta også med eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning når vi skal vurdere klagen, og 
referansenummeret. Send klagen til skattekontoret. Dere kan lese mer om retten til å klage på 
skatteetaten.no/klagerett.  

Nyttig hjelpespørsmål:  

 Inneholder brevet et vedtak som mottakeren kan klage på? 

  
 
7. Vi har med et eget avsnitt med aktuelle regler mot slutten av brevet 
I de fleste standardbrevene har vi plikt til å henvise til de aktuelle reglene som ligger til grunn for 
vedtaket eller informasjonen, og dette samler vi i et eget avsnitt under overskriften Aktuelle regler. 
Da kan de leserne som er interessert, raskt få oversikt over de relevante forskriftene og lovene. 
Samtidig unngår vi lange henvisninger i teksten, noe som ofte gjør språket tungt.  
 
Avsnittet Aktuelle regler er en standardfrase som inneholder en rekke ulike variabler som skal 
tilpasses hvert enkelt brev. Her er et eksempel: 

 
Aktuelle regler 
Følgende lover er aktuelle for informasjonen i dette brevet: 

 plikten til å sende inn omsetningsoppgave: se merverdiavgiftsloven kapittel 15 

 skattekontorets rett til å fastsette merverdiavgift ved skjønn: se merverdiavgiftsloven § 
18-1 første ledd bokstav a  

 
Disse lovene finner dere på lovdata.no. 

 
Nyttig hjelpespørsmål:  

 Hvilke regler er aktuelle i dette brevet? 
 
 

 
8. Vi har med et avsnitt til slutt som heter Har du spørsmål? 
En del av leserne vil ha spørsmål etter å ha lest brevet, og derfor er det viktig å være tydelig på hvor 
de kan finne mer informasjon, og hvordan de eventuelt kan kontakte oss. Fordi Skatteetaten skal 
være imøtekommende overfor brukerne, skal dette avsnittet alltid være med. 

 
Avsnittet Har du spørsmål? er en standardfrase som inneholder enkelte variabler som skal tilpasses 
hvert enkelt brev. Her er et eksempel: 

 
Har du spørsmål? 
Les mer om reglene på skatteetaten.no, eller ta kontakt med oss på telefonnummer 
<saksbehandlers telefonnummer> eller på e-postadressen skattXXXX@skatteetaten.no hvis 
dere har spørsmål. Husk å oppgi saksnummeret øverst i brevet når dere kontakter oss. 


