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De aller fleste av brukerne våre treffer oss ikke ansikt til ansikt. For dem er det brevene, 

skattekortet, selvangivelsen, nettsiden, brosjyrene og e-postene våre som er Skatteetaten. Språket 

vårt og tekstene våre er derfor våre viktigste verktøy for å gi brukerne informasjon om deres 

rettigheter og plikter. Skattytere og avgiftspliktige kan ikke velge bort kontakten med oss. Når vi 

skriver slik at alle kan forstå oss, er vi med på å gjøre denne kontakten enklere.

Et moderne offentlig språk handler i dag om klarhet, enkelhet og tydelighet for brukerne. Jeg er 

sikker på at godt språk kan hjelpe oss med å løse oppgavene våre, og vår nye språkprofil skal hjelpe 

oss til dette. Språkprofilen gjelder all skriftlig kommunikasjon, enten det er internt eller eksternt. 

Høsten 2009 ble en ny kommunikasjonspolitikk for staten vedtatt. Ett av målene her er at 

innbyggerne skal få korrekt og klar informasjon om sine rettigheter, plikter og muligheter. 

Dette passer godt sammen med våre egne ambisjoner i denne språkprofilen og vår egen 

kommunikasjonspolitikk. Visjonen vår ”Et samfunn der alle vil gjøre opp for seg” er også en 

inspirasjon for oss til å lete etter stadig bedre og enklere måter å uttrykke oss på, og verdiene 

profesjonelle og imøtekommende bør inspirere oss til å skrive enkelt, klart og med respekt for 

mottakeren.

Lykke til!

Svein R. Kristensen
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Vi skriver tekster som er lette å orientere seg i for leseren:
1. Vi lar den viktigste informasjonen komme tidlig i teksten. 

2. Vi bruker overskrifter som gir presis informasjon.

3. Vi bruker informative underoverskrifter.

4. Vi bruker bindeord for å vise hvordan informasjonen henger sammen.

5. Vi bruker punktlister der det passer, for å gjøre teksten oversiktlig. 

Vi skriver direkte til leseren og gjør det enkelt å se hvilken rolle vi har:
6. Vi henvender oss direkte til leseren ved å bruke du og dere – også når vi presenterer fakta. 

Vi unngår å bruke De og Dem.

7. Vi viser tydelig hvem som er avsenderen, ved å bruke vi eller skattekontoret.

Vi skriver et oppdatert myndighetsspråk:
8. Vi bruker flere aktive enn passive verbformer.

9. Vi bruker ord og begreper som leseren forstår. De faguttrykkene vi må bruke, forklarer vi.

10. Vi bruker verb i stedet for å skrive om med substantiver.

11. Vi bruker den mest konkrete formen av substantivene.

12. Vi unngår å bruke utdaterte ord og uttrykk og skriver moderne norsk.

Vi skriver riktig og samkjørt:
13. Vi følger norske skrive- og tegnsettingsregler.

 

Du finner mer informasjon om hver enkelt retningslinje og flere eksempler på Skattenett.



5

Leserne våre skal slippe å lete etter den sentrale informasjonen, og 

derfor skal vi som hovedregel starte med det viktigste vi har å si. I et 

vedtak bør vi for eksempel starte med konklusjonen før vi begrunner, 

utdyper og hjemler. 
Se også breveksemplet på side 19

En god overskrift forteller leseren hva teksten handler om. Får vi 

fram hvorfor nettopp denne teksten angår leseren, er sjansen større 

for at han eller hun leser videre for å få med seg detaljene. Det er et 

viktig prinsipp at overskriften skal se saken fra leserens ståsted og 

beskrive saken med ord som han eller hun kan forstå. Et stikkord er 

som regel ikke nok for å få fram budskapet på en forståelig måte og 

kan i noen tilfeller bli direkte misvisende. Bruk derfor gjerne flere ord 

eller en hel setning.

For generell overskrift Konkret og informativ overskrift 

Søknad om betalingsavtale

Maskinell skattekortoverføring

Melding om arv

Avslag på søknad om betalingsavtale

Tilbud om maskinell skattekortoverføring 2009

Arveavgiftsberegning i boet etter Nils Nilsen  
– informasjon om meldeplikt

 

 1

 2

Vi lar den viktigste informasjonen komme tidlig i teksten. 

Vi bruker overskrifter som gir presis informasjon.
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 3 Underoverskrifter fungerer som veiskilt for leseren. God struktur på 

teksten og beskrivende underoverskrifter gir god service til leseren og øker 

sjansen for at nyansene i budskapet kommer fram. Gode underoverskrifter 

oppsummerer det aktuelle avsnittet med flere ord, en beskrivende setning 

eller et spørsmål. Skal vi få fram at leseren skal gjøre noe, bør vi vurdere 

å ha med både et handlingsord (verb) og du eller dere. Alle tekster på over 

en halv A4-side bør inneholde underoverskrifter. 

Se også breveksemplet på side 19

For generell underoverskrift Informativ underoverskrift

Innledning

Vedrørende endringer

Om renter 

Hvem må melde flytting?

Endringer i oppgaven kan medføre endringer i 
selvangivelsen

Rentene løper - betal så snart som mulig

Vi bruker informative underoverskrifter.
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Se også breveksemplet på side 19

For generell underoverskrift Informativ underoverskrift

Innledning

Vedrørende endringer

Om renter 

Hvem må melde flytting?

Endringer i oppgaven kan medføre endringer i 
selvangivelsen

Rentene løper - betal så snart som mulig

Teksten skal ikke være som et puslespill leseren må legge selv, det 
er vårt ansvar å peke på hvordan de ulike delene av informasjonen 
henger sammen. Den røde tråden i teksten er avhengig av de små 
bindeordene som gir teksten flyt og sammenheng. Derfor skal vi sørge 
for at teksten inneholder ord og uttrykk som derfor, likevel, men, fordi, 
selv om, i så fall, dessuten osv.

Når vi henviser til regler, er det ekstra viktig at vi bruker bindeord. 
Bindeordene gjør det tydelig for leseren hvordan de generelle reglene 
skal tolkes i nettopp denne konkrete situasjonen. 

Eksempler der bindeordene knytter informasjonen sammen

[…] Rentene har løpt siden den opprinnelige forfallsdatoen, og de fortsetter med det helt til 
dere betaler. Derfor bør dere betale så snart som mulig. [ ... ]

[ ] Ifølge navneloven § 2 får barnet automatisk morens etternavn dersom skattekontoret ikke 
har mottatt melding om navnevalg innen barnet er seks måneder. Siden dere ikke har sendt oss 
opplysninger om hva barnet heter, er barnet registrert med etternavnet Hansen. […]

[…] Selv om virksomheten deres nå er slettet fra Merverdiavgiftsregisteret, må dere likevel 
levere omsetningsoppgave for den siste oppgaveperioden. […]

 4 Vi bruker bindeord for å vise hvordan informasjonen henger sammen.
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Vi bruker bindeord for å vise hvordan 
informasjonen henger sammen 5 Punktlister er med på å gjøre tekstene leservennlige. De egner seg godt 

når vi skal ramse opp ulike alternativer eller vilkår, og når vi skal gi 

brukerne en oversikt over hva vi forventer av dem. Punktlister kan brukes 

i alle typer tekster. 

Eksempel på oversiktlig punktliste

Klagen skal svare på følgende spørsmål: 

•	 Hvilket vedtak klager dere på? 
•	 Hvorfor klager dere på dette vedtaket? 
•	 Hvilke endringer ønsker dere? 

 6
Direkte tiltale gjør at teksten handler om leseren og hva leseren skal vite 
eller gjøre. Derfor skal vi henvende oss direkte til leseren når vi skriver.  
 
Lovene og forskriftene er generelt formulert for å gjelde i mange ulike 
situasjoner, mens vår oppgave er å vise hva reglene vil si for den enkelte. 
Bruker vi du eller dere når vi presenterer fakta, får innholdet lettere 
leserens perspektiv, og da blir det enklere for leseren å se sammenhengen 
mellom reglene og sin egen situasjon. 

Generell informasjon som ikke er rettet til 
leseren Direkte henvendelse til leseren

Selvangivelsen må leveres innen 30. april.

 
Vi gjør oppmerksom på at avgiften pliktes 
innbetalt ved forfall.

Du må levere selvangivelsen innen 30. april.

 
Vi gjør oppmerksom på at dere har plikt til å betale 
avgiften ved forfall.

Vi bruker punktlister der det passer, for å gjøre teksten oversiktlig.

Vi henvender oss direkte til leseren ved å bruke du og dere – også når vi 
presenterer fakta. Vi unngår å bruke De og Dem.
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Generell informasjon som ikke er rettet til 
leseren Direkte henvendelse til leseren

Selvangivelsen må leveres innen 30. april.

 
Vi gjør oppmerksom på at avgiften pliktes 
innbetalt ved forfall.

Du må levere selvangivelsen innen 30. april.

 
Vi gjør oppmerksom på at dere har plikt til å betale 
avgiften ved forfall.

Vi bruker punktlister der det passer, 
for å gjøre teksten oversiktlig 7

Eksempel der teksten veksler mellom vi og skattekontoret

[ ] Vi har mottatt søknaden om at skattekontoret delvis skal ettergi den merverdiavgiften dere 
skylder. Skattekontoret har vurdert opplysningene i saken. Vår konklusjon er at vi aksepterer 
det beløpet dere har tilbudt, som et fullt og endelig oppgjør. Forutsetningen er at dere betaler 
inn beløpet så snart som mulig, og senest 10.08.2010. [ ]

 

Når vi har direkte kontakt med brukerne på e-post, kan det også være 

aktuelt å bruke jeg i enkelte tilfeller.  

Eksempel på bruk av jeg i e-post

Hei!
 
Takk for e-posten. Jeg har undersøkt saken videre, og vi har registrert rekvisisjonen om 
D-nummer (datert 12. mai 2010). Det kan se ut som om den aktuelle personen allerede har fått 
et D-nummer tidligere, derfor trenger vi litt mer tid på å behandle saken.  

Med hilsen 
Jon Olsen
saksbehandler
Seksjon folkeregister
Skatt Midt-Norge

Skal vi klare å være imøtekommende når vi skriver, må vi være 

synlige i tekstene våre. Det gjør vi ved å veksle mellom vi og 

skattekontoret. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å bruke 

Skatteetaten eller Skattedirektoratet.  

Vi viser tydelig hvem som er avsenderen, ved å bruke vi eller skattekontoret.
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Vi henvender oss direkte til leseren ved å bruke du og dere, 
også når vi presenterer fakta. Vi unngår å bruke De og Dem 8 For at leserne våre skal kunne handle riktig, må vi få tydelig fram i 

teksten hvem som skal gjøre hva. Derfor skal vi være varsomme med 

passive formuleringer som skjuler den som handler – for eksempel 

vedtaket kan påklages eller oppgaven leveres. En aktiv setning gjør språket 

klarere og skaper færre misforståelser. Starter vi setningen med den som 

skal gjøre noe, får vi automatisk en aktiv setning.

Passiv formulering som skjuler den som 
skriver eller leser Aktiv formulering

Skattekort eller nye PIN-koder kan bestilles 
på www.skatteetaten.no/skort.

Betalingsinformasjonen ovenfor må benyttes 
ved innbetaling av arbeidsgiveravgiften.

Gavemeldingen skal sendes skattekontoret 
innen én måned etter at midlene er gitt eller 
overført.

Du kan bestille skattekort eller nye PIN-koder på 
www.skatteetaten.no/skort.

Du må benytte betalingsinformasjonen ovenfor når 
du betaler arbeidsgiveravgiften.

Den som mottar gaven, må sende gavemeldingen til 
skattekontoret innen én måned etter at midlene er 
gitt eller overført.

Vi bruker flere aktive enn passive verbformer.
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Passiv formulering som skjuler den som 
skriver eller leser Aktiv formulering

Skattekort eller nye PIN-koder kan bestilles 
på www.skatteetaten.no/skort.

Betalingsinformasjonen ovenfor må benyttes 
ved innbetaling av arbeidsgiveravgiften.

Gavemeldingen skal sendes skattekontoret 
innen én måned etter at midlene er gitt eller 
overført.

Du kan bestille skattekort eller nye PIN-koder på 
www.skatteetaten.no/skort.

Du må benytte betalingsinformasjonen ovenfor når 
du betaler arbeidsgiveravgiften.

Den som mottar gaven, må sende gavemeldingen til 
skattekontoret innen én måned etter at midlene er 
gitt eller overført.

 9
Mange av de faguttrykkene vi i Skatteetaten opplever som presise og 

tydelige, er ikke kjent for leserne våre. Derfor bør vi forklare dem eller 

bytte dem ut med ord som leserne forstår. Målet er at leserne ikke 

skal måtte kontakte oss igjen for å få forklart hva som egentlig står i 

brevet, på nettsidene, i skjemaet eller i rettledningen. 

En del av brukerne våre er store konserner med profesjonelle fagfolk 

i alle ledd, men flertallet er privatpersoner eller mindre virksomheter. 

Skal vi få flest mulig til å handle rett, må vi i mange tilfeller tilpasse 

innholdet og språket til dem som kan minst. Det innebærer blant 

annet at vi bør unngå unødvendige fremmedord og forkortelser som 

kan være ukjente for leseren. I tillegg må vi forklare fagbegreper, 

rutiner og regler.  

Eksempel på at faguttrykk blir forklart

[…] Alminnelig inntekt fremkommer før personfradrag, særfradrag og Finnmarksfradrag. 
Med alminnelig inntekt mener vi summen av alle skattepliktige lønns-, nærings- og 
kapitalinntekter. […] 

[…] Forhåndsregistrering innebærer at en virksomhet blir registrert i Merverdiavgiftsregisteret 
før virksomheten når en omsetning på kr 50 000, som er beløpsgrensen for ordinær 
registrering. […] 

[…] Da vil skattekontoret fastsette merverdiavgiften ut fra de opplysningene vi har om 
virksomheten (ved skjønn). […]

Vi bruker ord og begreper som leseren forstår. De faguttrykkene vi må 
bruke, forklarer vi.
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10 Det har vært tradisjon i byråkratiske tekster å bruke omskrivinger 

med substantiver (foreta en vurdering) i stedet for å velge den verbale 

varianten (vurdere). Slike omskrivinger gjør språket abstrakt og 

unødvendig stivt, og derfor bør vi ofte bruke verb i stedet. 

Formulering med substantiv Formulering med verb

foreta en skatteberegning

gjennomføre en undersøkelse 

foreta en gjennomgang av informasjonen 

beregne skatt

undersøke

gå gjennom informasjonen

En annen ulempe ved en tekst som inneholder mange omskrivinger med 

substantiver, er at det blir utydelig hvem som skal gjøre hva. Bruker vi 

flere verb, blir det lettere for leserne å se hvorfor informasjonen gjelder 

dem, og hva de skal gjøre. Når vi skriver om med verb og gjerne et 

pronomen eller egennavn (du, dere, vi, Skatt nord), blir kanskje setningen 

litt lengre, men den blir mindre komprimert og lettere å forstå. 

Formulering med substantiv Formulering med verb

Innsending av kontonummer kreves for 
tilbakebetaling av pengene.

 
Registrering skal skje når avgiftspliktig 
omsetning og uttak har oversteget kr 50 000 i en 
periode på 12 måneder.

 
Flyttemeldingen viser lengre utenlandsopphold.

Du må sende inn kontonummer for å få 
tilbakebetalt pengene.

 
Dere skal registrere virksomheten når 
avgiftspliktig omsetning og uttak har oversteget 
kr 50 000 i en periode på 12 måneder.

 
Flyttemeldingen viser at deler av familien har 
bodd i utlandet i lengre tid.

 

Vi bruker verb i stedet for å skrive om med substantiver.



13

Mer generell form av substantivet Konkret form av substantivet

de opplysninger vi har i saken 

den aktuelle termin 

de oppgitte aksjer 

de opplysningene vi har i saken 

den aktuelle terminen 

de oppgitte aksjene

 

Fordi lov- og forskriftsspråket skal gjelde for mange ulike situasjoner, 

er det preget av generelle formuleringer. Mange av substantivene står 

helt uten artikkel (søknad, innvilgning). Disse språklige formene er 

ikke i tråd med et oppdatert norsk, og vi bør derfor bruke den mest 

konkrete formen av ordene i Skatteetatens tekster. 

11

12 Vedrørende, samt eller ovennevnte er eksempler på ord vi har hatt 

tradisjon for å bruke i byråkratiet, men som ikke bidrar til å gjøre 

tekstene mer faglig presise. Språklig sett bidrar de heller ikke 

positivt. Tvert imot gjør de språket stivt og oppstyltet og skaper 

unødvendig avstand mellom Skatteetaten og brukerne. Vi skal derfor 

være på vakt mot gammelmodige ord som ikke lenger er i bruk i 

dagligtalen. I enkelte tilfeller kan vi erstatte dem med nyere ord, 

men ofte må vi skrive setningen helt om.

Unødig stivt og utdatert Moderne norsk

Da innbetalingen ikke er knyttet til den innsendte 
omsetningsoppgaven, ønsker vi at dere forklarer 
hva dette beløpet gjelder.  

Du kan kontakte Statens kartverk vedrørende 
nytt adressemerke med bolignummer.

Fordi innbetalingen ikke er knyttet til den 
innsendte omsetningsoppgaven, ønsker 
vi at dere forklarer hva dette beløpet 
gjelder.

 
Du kan kontakte Statens kartverk for å få 
nytt adressemerke med bolignummer.

Vi bruker den mest konkrete formen av substantivene.

Vi unngår å bruke utdaterte ord og uttrykk og skriver moderne norsk.
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Et profesjonelt myndighetsspråk er korrekt. Ved å luke ut skrive- og 

tegnsettingsfeil unngår vi at leserne lar seg forstyrre av feilene, og de 

kan i stedet konsentrere seg om det faglige innholdet. Her finner du de 

tegnsettingsreglene som oftest er aktuelle i tekstene våre. I den utvidede 

språkprofilen på Skattenett finner du mange av de sentrale norske 

skrivereglene og tips om aktuelle bøker, oppslagsverk og nettsteder. 

 

Datoer

Datoer kan skrives på flere ulike måter, men i Skatteetaten skal vi bare 

bruke disse to: 

18.02.2010

18. februar 2010

Skrivemåten 18.02.10 skal vi ikke bruke i Skatteetaten fordi denne 

varianten lett skaper misforståelser – i de fleste andre land skrives datoer 

i rekkefølgen år – måned – dag. 

Tall og beløp

Ifølge norske skriveregler kan kroner både forkortes med kr og skrives helt 

ut, og det kan stå både foran og etter beløpet. I Skatteetaten har vi valgt 

å forkorte kroner med kr og sette det før beløpet, siden det er praktisk og 

gjennomførbart i de aller fleste av tekstene våre. 

Det skal alltid være mellomrom mellom siffer og forkortelser eller tegn. I 

tall med fire eller flere siffer ordner vi tusentall i grupper på tre, regnet fra 

høyre. 

13
Vi følger norske skrive- og tegnsettingsregler. 
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I brosjyrer, pressemeldinger og lignende tekster kan vi gå bort fra 

noen av disse retningslinjene: Der passer det ofte best å skrive kroner 

fullt ut og sette det etter beløpet. I disse tekstene kan vi også bruke 

desimaler i stedet for å ordne tallene i grupper på tre, altså slik: 2,4 

milliarder kroner eller 6 millioner kroner.

Eksempler på bruk av tall og beløp 

Dere må ha foretatt merverdiavgiftspliktige anskaffelser på minst kr 250 000.

Vi ser at dere har hatt en avgiftspliktig omsetning over beløpsgrensen på kr 50 000.
 
I fjor fikk 3,2 millioner skattytere til sammen 12,6 milliarder kroner tilbakebetalt ved 
skatteoppgjøret.
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Stor og liten forbokstav

Det er bare egennavn som skal ha stor forbokstav på norsk. Er du i tvil, 

skal du bruke liten forbokstav – det er nesten alltid riktig.

Lover og forskrifter har liten forbokstav Ved egennavn bruker vi stor forbokstav

bokføringsloven 
aksjeloven 
lov om skatt av formue og inntekt

unntak: Grunnloven

Skatteetaten  
Skattedirektoratet  
Merverdiavgiftsregisteret
Enhetsregisteret 

Skatt øst
Skatt sør
Skatt nord
Skatt vest
Skatt Midt-Norge
Skatteopplysningen
 
men: skattekontoret 
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Korrekte punktlister 

Punktene i en punktliste bør ha samme form. Når punktene er 

fullstendige setninger, skal det være stor forbokstav og punktum (eller 

spørsmålstegn) etter hvert punkt. Når punktene ikke er fullstendige 

setninger, eller når punktene er en del av innledningssetningen, skal 

det være liten forbokstav og ikke punktum.

Eksempler på dårlige punktlister Eksempler på gode punktlister

Du må 
•	 Sende oss dokumentasjon på at du 

eier en bolig i Spania
•	 Informasjon om hvor mange uker i 

året du oppholder deg i Norge
•	 Vi trenger også kontaktopplysninger 

til arbeidsgiveren i Norge.

Du må fylle ut egne skjemaer og legge dem 
ved selvangivelsen 
•	 hvis du har solgt aksjer eller 

grunnfondsbevis 
•	 utleie av bolig/fritidsbolig

Du må sende oss
•	 dokumentasjon på at du eier en bolig i Spania
•	 informasjon om hvor mange uker i året du 

oppholder deg i Norge
•	 kontaktopplysninger til arbeidsgiveren i 

Norge

Du må fylle ut egne skjemaer og legge dem ved 
selvangivelsen hvis du 
•	 har solgt aksjer eller grunnfondsbevis
•	 har leid ut bolig/fritidsbolig

Bindestrek og tankestrek

Bindestrek (-) og tankestrek (–) har ulik funksjon og ser ulike ut. 

Bindestreken bruker vi til å binde sammen ord, mens tankestreken 

uthever et tillegg eller angir en strekning, en periode eller et omfang. I 

mange tilfeller kan tankestrek erstattes av komma. 
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Eksempler på bruk av bindestrek Eksempler på bruk av tankestrek

saks- og organisasjonsnummer  
 
påmeldingsinformasjon og -skjema 
 
Skatt øst-ansatte

Mellomrom: 
Er du arbeidsgiver – fordi du har praktikant eller 
dagmamma som passer barnet hjemme hos deg 
– må du registrere arbeidsforholdet og trekke 
skatt.

Ikke mellomrom: 
Tidspunkt for seminar: klokka 10.00–14.00. 
Oppgaven gjelder terminen mars–april 2010.

Regelhenvisninger

Når vi henviser til lover og forskrifter, er det flere korrekturregler å ta 

hensyn til. Her er noen av de viktigste:

Vi kan skrive ordet paragraf eller bruke tegnet §. Paragraftegnet står 

alltid foran tallet: § 21 

Når vi henviser til flere paragrafer, bruker vi vanligvis to paragraftegn:

jf. §§ 10 og 15

se §§ 10 til 20

Når vi refererer til nummer på ledd og punktum, bruker vi helst bokstaver, 

ikke tall: § 21 første ledd

Det skal ikke være komma mellom paragraf og tall eller mellom ledd og punktum:

kulturminneloven § 10 første ledd tredje punktum

skatteloven § 5-2 

Setninger skal ikke starte med paragraftegn (§). Hvis vi må starte en setning med å 

henvise til en paragraf, må vi skrive paragraf med bokstaver. 



19

 
 

ORG.NR. <orgnr.>MVA - <navn> - <kommunenr.> <kommune> 
PURRING PÅ OMSETNINGSOPPGAVEN FOR  <terminkode> <periode>. 

Skattekontoret har ikke mottatt omsetningsoppgave for terminen <terminkode> fra dere. 
Fristen var <innleveringsfrist for terminen>. Dere må sende inn oppgaven så snart som mulig 
og senest <dagens dato + 8 løpedager>. 
 
Alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, har plikt til å sende inn omsetningsoppgaver 
innen de fastsatte fristene, og til å betale det de skylder i avgift. Denne plikten gjelder uansett 
om virksomheten har hatt merverdiavgiftspliktig omsetning eller ikke i en termin.  

 
Hva skjer hvis dere ikke leverer oppgaven nå? 
Dersom vi ikke mottar oppgaven innen <dagens dato + 8 løpedager>, vil vi bruke de 
opplysningene vi har, til å fastsette hvor mye dere skylder, og kreve det inn. Vi vil eventuelt 
også fastsette tilleggsavgift, og forsinkelsesrenter løper fra den opprinnelige forfallsdatoen.  
 

Har virksomheten opphørt, eller har dere betalingsproblemer? 
Dersom grunnen til at dere ikke har levert omsetningsoppgaven, er at virksomheten har 
opphørt, er det svært viktig at skattekontoret umiddelbart får melding om det. Benytt i så fall 
skjemaet Samordnet registermelding, som finnes på altinn.no eller 
brreg.no/blanketter/sletting.html, eller ta kontakt med skattekontoret og få tilsendt skjemaet i 
posten.  

Hvis dere ikke har levert omsetningsoppgaven fordi virksomheten har betalingsproblemer, må 
dere likevel sende inn oppgaven.  

Aktuelle regler 

Følgende lover og forskrifter 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  
 
Lover og forskrifter det er henvist til, finner dere på lovdata.no. 
 

Har dere spørsmål? 
Det er viktig å oppgi referansenummeret når dere kontakter oss. Referansenummeret er enten  
mva.-saksnummeret som er oppgitt øverst i brevet under ’Vår referanse’, eller 
org.nr./fødselsnr. Oppgi et telefonnummer vi kan nå dere på.  

Dere kan lese mer om merverdiavgiftsreglene på skatteetaten.no.  

Med hilsen 

Retningslinje 7:
Vi viser tydelig hvem 
som er avsenderen, 
ved å bruke vi eller 
skattekontoret.

Retningslinje 9:
Vi bruker ord og 
begreper som leseren 
forstår. De faguttrykkene 
vi må bruke, forklarer vi.

Retningslinje 8:
Vi bruker flere aktive 
enn passive verbformer.

Retningslinje 2:  
Vi bruker overskrifter 
som gir presis 
informasjon.

Retningslinje 1: 
Vi lar den viktigste 
informasjonen komme 
tidlig i teksten.

Retningslinje 3:  
Vi bruker informative 
underoverskrifter.

Retningslinje 6:
Vi henvender oss 
direkte til leseren ved 
å bruke du og dere - 
også når vi presenterer 
fakta. Vi unngår å 
bruke De og Dem.

Retningslinje 4:
Vi bruker bindeord 
for å vise hvordan 
informasjonen henger 
sammen.

Retningslinje 5:
Vi bruker punktlister der  
det passer, for å gjøre 
teksten oversiktlig.
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