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Grundige forklaringer og flere eksempler  

I dette dokumentet har vi samlet mer informasjon om de 13 retningslinjene i Skatteetatens 

språkprofil. Her er retningslinjene grundigere forklart enn i kortversjonen, og du finner mange 

eksempler på hvordan språket blir i praksis når vi følger retningslinjene.  
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Retningslinje 1 

Vi lar den viktigste informasjonen komme tidlig i teksten 

  

En god tekst har et tydelig hovedbudskap som leseren skal slippe å lete seg fram til. For å gjøre 

tekstene effektive skal vi derfor alltid vurdere å starte med hovedbudskapet når vi skriver. Her kan du 

lese mer om brukerorientert struktur og prinsippet om fallende viktighet.  

Prinsippet om fallende viktighet (omvendt pyramide) 

I mange av tekstene våre skal vi følge prinsippet om fallende viktighet, som blant annet er kjent fra 

nyhetsjournalistikken: Nyhetsartikler starter med den viktigste informasjonen, deretter kommer 

bakgrunnsstoffet og utdypingen. Starter vi med det viktigste, får leseren raskt oversikt over hva 

teksten dreier seg om, og kan dermed vurdere om han vil lese videre eller ikke.  

Denne måten å skrive på har blitt vanligere i offentlige tekster de siste årene, ikke minst i ulike 

direktoraters vedtak, rapporter og standardbrev. En grunn til å strukturere tekstene på denne måten 

kan være et ønske om å gi publikum bedre service. Men ofte er ønsket om en mer effektiv 

saksbehandling en like stor drivkraft: En tydelig tekst som får budskapet klart fram, fører til færre 

misforståelser, telefonhenvendelser og purringer.  

Prinsippet om fallende viktighet blir også kalt den omvendte pyramiden og kan illustreres slik: 
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Hva er det viktigste i teksten? 

Teksten skal begynne med den informasjonen som er mest interessant eller nyttig for leseren, og det 

vil derfor variere fra tekst til tekst hvilken informasjon vi bør starte med. Den fellen det er lett å gå i 

når vi skriver rapporter, høringsuttalelser og notater, er å starte med problemstillingen og beskrive 

prosessen kronologisk i stedet for å trekke fram tiltakene, forslagene eller den nye kunnskapen.  

 

Utfordringen i vedtak og andre brev er også at den viktigste informasjonen for leseren blir gjemt 

innimellom mye annen informasjon, og at det dermed kan være vanskeligere for leseren å få det med 

seg. Ved å starte teksten med det viktigste leseren trenger å vite, er det større sjanse for at leseren 

får med seg hvilke plikter og rettigheter han har, og hva skattekontoret forventer av ham i akkurat 

denne situasjonen. 

 

Leservennlige tekster – respekt for hverandres tid 

Målet er alltid en struktur som gjør det enkelt for leseren å orientere seg i innholdet. Når vi 

kombinerer prinsippet om fallende viktighet med gode mellomtitler, legger vi til rette for effektiv 

skumlesing av teksten. Vi respekterer leserens tid når han raskt skjønner hva som er det viktigste i 

teksten, og når det blir enkelt å finne fram til den informasjonen i teksten han er spesielt interessert 

i.  

Prinsippet om fallende viktighet dreier seg ikke om at leseren er dum eller lat, eller at han ikke er i 

stand til å lese en lengre tekst, men om at de fleste av oss har travle dager og ikke ønsker å bruke tid 

på å måtte lete oss fram til budskapet fordi avsenderen ikke har sortert teksten ferdig for oss. 

Prinsippet om fallende viktighet egner seg derfor minst like godt når vi skriver til travle kolleger og 

samarbeidspartnere, som når vi skriver til publikum.  

 

Velg den løsningen som passer best 

Prinsippet om fallende viktighet skiller seg fra den tradisjonelle akademiske skrivemåten der vi gjerne 

deler teksten inn i en innledning, en hoveddel og en avslutning. Ofte vil det være nyttig å kombinere 

disse to struktureringsprinsippene, for eksempel ved å lage et sammendrag til en rapport med en 

mer tradisjonell struktur, eller ved å organisere hvert kapittel slik at det mest sentrale kommer først.  

I enkelte tekster, for eksempel referater, vil det ikke alltid passe å starte teksten med en 

oppsummering. Da bruker vi det struktureringsprinsippet vi synes passer best, for eksempel 

kronologi. I disse tekstene er det lurt å strukturere hver del slik at hver tekstbolk starter med det 

viktigste først, eller vi kan bruke mellomtitler for å gjøre det tydelig hva som er forslag til vedtak, 

konklusjoner eller tiltak. 
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I andre tekster, som skjemaer og rettledninger, er det viktigste å porsjonere ut informasjonen på en 

måte som gjør det enkelt for leseren å forstå hvordan vi tenker, og som viser hvilke deler av 

informasjonen som henger sammen.  

 

Tips for gode sammendrag 

I lengre tekster, som rapporter og høringsuttalelser, bør vi starte med et sammendrag. Aller helst bør 

sammendraget ikke bare fortelle at teksten inneholder dette og dette, men hva vi konkluderer med, 

anbefaler eller har funnet ut av. Det kan også fungere godt å skrive en kort oppsummering for hvert 

kapittel.  

 

Skriv sammendraget helt til slutt, da har du god nok oversikt til å oppsummere på en god måte. 

Sammendraget skal alltid stå plassert først i teksten. 

 

 

Tips for sammendrag 

 Konsentrer deg om konklusjonene og hovedfunnene – ikke skriv en forkortet versjon av 

hele teksten. 

 Legg vekt på resultatet, ikke på problemstillingen eller prosessen. 

  Hold teksten under én A4-side – en lang tekst trenger ikke nødvendigvis et lengre 

sammendrag enn en kort tekst. 
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Retningslinje 2  

Vi bruker overskrifter som gir presis informasjon 

 

En god overskrift gjør kommunikasjonen mer effektiv. Her kan du lese om hva som kjennetegner en 

god overskrift, og hvordan vi skriver klare og korrekte overskrifter.  

 

Hva er en god overskrift? 

En god overskrift forteller leseren hva teksten handler om. Overskrifter kan bestå av ett eller flere 

stikkord, en påstand eller et spørsmål, men det blir ofte lettere å være konkret og presis hvis vi 

bruker flere ord. Det blir også lettere for leseren å få med seg budskapet i teksten hvis vi utnytter 

plassen i overskriften godt.  

 

Gi nok informasjon i overskriften  

For at den som leser, raskt skal skjønne hvilken type tekst det er snakk om, bør overskriftene ikke 

være for generelle. Overskriften Klage kan for eksempel handle om alt fra reglene som gjelder på 

dette området, via svar på spørsmål om temaet, til at det faktisk er en klage. Derfor blir denne 

overskriften for generell. Ofte kan det å legge til et du, dere eller vi tydeliggjøre hva skattekontoret 

trenger, eller hvilke rettigheter og plikter leseren har.  

 

Skriver vi Nå kan du levere selvangivelsen på SMS, er det større sjanse for at leseren oppfatter at 

budskapet gjelder ham eller henne enn om vi bare skriver Levering av selvangivelsen på SMS. Vi kan 

også henvende oss direkte til leserne ved å skrive for eksempel Send inn skjema om at virksomheten 

opphører eller Bruk skjemaet Samordnet registermelding. 

 

I noen tilfeller kan en overskrift bli direkte misvisende hvis vi utelater deler av informasjonen. 

Overskriften Skatt nords innspill til nye brevmaler er mer presis og korrekt enn bare Nye brevmaler, 

som kan gi inntrykk av at dokumentet er en presentasjon av de nye brevmalene. På samme måte er 

det bedre å skrive Avslag på søknad om rentefritak enn Søknad om rentefritak hvis det er svaret på 

søknaden dette gjelder. 

 

For generell overskrift Konkret og informativ overskrift  

Vedr. klage 

 

 

Skattekort 

Gave fra Ole Olsen, født 10.10.1920 – foreløpig svar på 

mottatt klage  

 

Trenger du å justere skattekortet ditt? 
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Boligsparing for ungdom 

 

Klageadgang 

 

Manglende omsetningsoppgaver 

 

Boligsparing for ungdom gir skattefradrag 

 

Du har rett til å klage på vedtaket 

 

Vi mangler omsetningsoppgave for penger dere har betalt inn 

 

 

 

Rettskriving i overskrifter 

Disse skrivereglene gjelder for overskrifter:  

 Vi bør unngå å bruke bare STORE BOKSTAVER i overskrifter.  

 Vi kan fint bruke spørsmålstegn i overskrifter, men skal være forsiktige med å bruke 

utropstegn. 

 Det skal aldri være punktum i en overskrift (selv ikke når den er en fullstendig setning).  
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Retningslinje 3 

Vi bruker informative underoverskrifter 

  

Beskrivende underoverskrifter gjør teksten oversiktlig, og det blir enklere for leseren å orientere seg i 

teksten. Alle tekster på over en halv A4-side bør inneholde underoverskrifter. Her kan du lese mer 

om ulike typer underoverskrifter og hvordan de kan bidra til å gjøre tekstene mer brukervennlige. 

 

Hva er en god underoverskrift? 

Gode underoverskrifter oppsummerer det avsnittet de står til. Vi kan bruke beskrivende stikkord, en 

fullstendig 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. Akkurat som med overskriftene er det et poeng å gjøre 

underoverskriftene tydelige og konkrete.  

 

For generell underoverskrift  Informativ underoverskrift 

Mangler 

Om de forhåndsutfylte opplysningene 

Betaling 

Dette må du sende til skattekontoret 

Sjekk de forhåndsutfylte opplysningene 

Slik betaler dere 

 

To typer underoverskrifter 
Det kan være nyttig å skille mellom funksjonsoverskrifter og innholdsoverskrifter. 

Funksjonsoverskriftene sier noe om hvilken funksjon den aktuelle tekstdelen har, for eksempel 

Sammendrag, Konklusjon, Funn og vurderinger. Denne typen overskrifter er ofte mye brukt i 

rapporter, sakspapirer og akademiske oppgaver.  

Hvis poenget med teksten er å gjøre rede for en saksgang eller presentere et forskningsarbeid eller 

en granskingsprosess, er det ofte greit med funksjonsoverskrifter. Da er det lett for leseren å følge 

med på hvor i forløpet han eller hun befinner seg.  

Eksempler på funksjonsoverskrifter 

Bakgrunn 

 

Vedtak 

 

Innledning 

 

Presisering 
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Hvis vi ønsker å få fram et tydelig budskap og gjøre det enkelt for leseren å handle rett, er 

innholdsoverskrifter et godt alternativ til funksjonsoverskrifter. Innholdsoverskriftene gir – som 

navnet tilsier – et innblikk i innholdet i det aktuelle avsnittet. Dermed får vi muligheten til å trekke 

fram hovedbudskapet i teksten, og det blir enklere for leseren å få med seg det vi ønsker å formidle. I 

rettledninger er det for eksempel enklere for leseren å skjønne hva han eller hun finner under 

overskriften Hvem må melde flytting? enn under overskriften Innledning. 

 

Eksempler på innholdsoverskrifter 

Derfor satser Skatteetaten på elektroniske løsninger 

 

Du kan klage på vedtaket 

 

Vilkårene for ettergivelsen 

 

Har dere spørsmål? 

 

Er feriepengene skattefrie? 

 

Slik er Skatteetaten organisert 

  

 

 

Gi viktig informasjon og oppklar vanlige misforståelser 

Underoverskrifter skal lede leseren gjennom teksten og gjøre det enkelt å orientere seg i innholdet, 

men de skal også gi leseren den viktigste informasjonen. Ofte har en tekst flere poenger enn det 

overordnede hovedbudskapet, og disse poengene bør komme fram i mellomtitlene. 

 

Passer det med underoverskrifter i alle tekster? 
I prinsippet kan vi bruke underoverskrifter i alle typer tekster, og i de fleste tekster kan vi bruke flere 

underoverskrifter enn vi er vant til. Både e-poster, rapporter, interne notater og vedtak blir mer 

oversiktlige når vi bruker flere underoverskrifter.  

Vi skal huske på at mange av tekstene vi skriver, ikke bare leses én gang, men brukes som 

arbeidsdokumenter, møtedokumenter og oppslagsverk både internt og av brukerne og 

samarbeidspartnerne våre. Vi gir god service til leserne når vi gjør det enkelt å finne fram til deler av 

informasjonen uten at de må lese gjennom hele teksten hver gang. 
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Rettskriving i underoverskrifter 

Disse skrivereglene gjelder for underoverskrifter:  

 Vi bør unngå å bruke bare STORE BOKSTAVER i underoverskrifter.  

 Vi kan fint bruke spørsmålstegn i underoverskrifter, men skal være forsiktige med å bruke 

utropstegn. 

 Det skal aldri være punktum i en overskrift, heller ikke i underoverskrifter (selv ikke når den 

er en fullstendig setning). 
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Retningslinje 4  

Vi bruker bindeord for å vise hvordan informasjonen henger 

sammen 

 

En leservennlig struktur dreier seg ikke bare om å gjøre teksten lett å orientere seg i på et overordnet 

nivå, men også om å lage god flyt og sammenheng. Den røde tråden i teksten er avhengig av de små 

bindeordene, og her kan du lese mer om hvordan vi kan bruke bindeord og -uttrykk for å skape gode 

overganger mellom de ulike tekstdelene. 

  

Er småordene nødvendige? 

Det er en vanlig misforståelse at alle småord bør fjernes fra teksten, men mange av disse ordene er 

viktige bindeord som er med på å synliggjøre sammenhengene og skape flyt og gode overganger. 

Bruker vi bindeord, blir det lettere for leseren å få med seg innholdet.  

 

Eksempler på gode bindeord 

fordi, men, derfor, derimot, dersom, dessuten, ettersom, hvis, altså, likevel, og, på tross av, selv 

om, slik, tvert imot 

 

Noen av disse ordene uttrykker kontrast, andre årsakssammenheng eller kronologi. Bindeordene 

hjelper leseren til å se hvordan de ulike setningene henger sammen. I tillegg til de enkelte 

bindeordene kan det være aktuelt med bindefraser og overganger som viser leseren hvordan vi har 

vurdert saken. Vi kan for eksempel skrive Dette betyr at du må … eller I denne saken vil dette si at … 

 

Setninger uten bindeord Setninger med bindeord  

Bankkortet inneholder sensitiv informasjon som 

skattekontoret ikke har lov til å oppbevare. Du 

kan ikke sende oss kopi av bankkort som 

legitimasjon.  

 

Virksomheten har opphørt. Virksomheten slettes 

fra Merverdiavgiftsregisteret. 

 

Salg til virksomhet i utlandet er skattepliktig. 

Eksportsalg er fritatt for merverdiavgift. 

 

Du kan ikke sende oss kopi av bankkort som 

legitimasjon fordi det inneholder sensitiv 

informasjon som skattekontoret ikke har lov til å 

oppbevare.  

 

Virksomheten har opphørt og vil derfor slettes fra 

Merverdiavgiftsregisteret. 

 

Salg til virksomhet i utlandet er skattepliktig, men 

eksportsalg er fritatt for merverdiavgift. 
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Skjemaet finnes ikke elektronisk på altinn.no. Du 

kan skrive det ut eller få det hvis du henvender 

deg til skattekontoret.  

 

Veiledningen gir ikke utfyllende svar på alle 

spørsmål som kan oppstå ved utfylling av 

melding om gaver. Du kan ta kontakt med 

Skatteopplysningen på telefon 800 800 00. 

Skjemaet finnes ikke elektronisk på altinn.no, men 

du kan skrive det ut eller få det hvis du henvender 

deg til skattekontoret.  

 

Veiledningen gir ikke utfyllende svar på alle spørsmål 

som kan oppstå ved utfylling av melding om gaver. 

Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med 

Skatteopplysningen på telefon 80 0 800 00. 

 

 

Vi skal vise hva reglene har å si for den enkelte 

I saksbehandlingen har vi et spesielt ansvar for å synliggjøre hvordan det generelle regelverket skal 

tolkes i den enkelte situasjonen. I mange tilfeller vil bindeordene gjøre det enklere for leseren å se 

hvordan vi har brukt regelverket, og hvilke konsekvenser dette får for ham eller henne.  

 

Eksempler der bindeordene knytter informasjonen sammen 

[…] En av deres ansatte skylder skattekontoret merverdiavgift. Som arbeidsgiver pålegges dere derfor å 

trekke et visst beløp fra den ansattes lønn hver måned og overføre dette til skattekontoret. […] 

[…] Dersom foreldrene er gift ved barnets fødsel, regnes mannen automatisk som far til barnet. Siden du 

og Hans Hansen er registrert som gift i folkeregisteret, har vi registrert Hans Hansen som far til barnet. 

[…] 

[…] Det er straffbart å ikke sende inn pliktig omsetningsoppgave til rett tid. Dersom dere i framtiden ikke 

leverer de omsetningsoppgavene dere har plikt til, vil vi vurdere politianmeldelse. […] 

 

 

Pedagogiske og etterrettelige vedtak 
Bindeord og gode overganger kan også hjelpe oss når vi skal skrive etterrettelige vedtak. Når vi 

tydelig viser hvordan vi har tenkt, blir det enklere for brukerne å følge argumentasjonen og få en 

forståelse for konklusjonene våre.  

I vedtak skal vi bruke bindeord når vi oppsummerer fakta og synliggjør konsekvenser (derfor, 

ettersom, fordi, altså). Men vi skal også bruke bindeord som viser at ulike fakta blir veid mot 

hverandre, som på tross av, selv om, dessuten, derimot og tvert imot. På denne måten synliggjør vi 

prosessen og vurderingene. 

http://www.skatteetaten.no/no/Adresser-og-apningstider/
http://www.skatteetaten.no/no/Adresser-og-apningstider/
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Retningslinje 5 

Vi bruker punktlister for å gjøre teksten oversiktlig 

 

Punktlister gir god oversikt når vi skal presentere rettigheter og plikter, vilkår, tiltak, frister eller 

ramse opp aktuelle regelhenvisninger. Vi kan bruke punktlister i alle typer tekster. Her finner du 

retningslinjer for hvordan vi kan sette opp klare og korrekte punktlister.  

 

Klare punktlister 

Skal punktlistene fungere godt, bør formen på alle punktene være lik. Det vil si at hvert enkelt punkt 

enten skal bestå av en fullstendig setning, en leddsetning eller ett eller flere stikkord. Som vi ser av 

eksemplene nedenfor, kan enkeltstikkord også kombineres med det vi kaller setningsemner, det vil si 

flere ord sammen som ikke danner en setning. 

I tillegg må det være godt samsvar mellom innledningsordene og hvert enkelt punkt.  

 

 

Korrekte punktlister 

Disse tegnsettingsreglene gjelder for punktlister:  

• Hvis punktene ikke er fullstendige setninger, skal de ha liten forbokstav og ikke punktum til 

slutt. 

• Hvis punktene er fullstendige setninger, skal de ha både stor forbokstav og punktum.  

• Det skal bare være kolon etter innledningsordene dersom det ville vært kolon der i vanlig, 

løpende tekst. 

 

Eksempler på klare og korrekte punktlister 

 

Følgende opplysninger om kommende ektefelle må oppgis:  

• navn 

• fødselsdato 

• statsborgerskap  

• fødested 

• land hvor vigselen skal finne sted  

 

Skatteetaten trenger deg som 

• trives med en arbeidsplass i stadig endring, og som tar ansvar for de kravene som stilles til deg 

• har høyere utdannelse, fortrinnsvis som jurist, revisor, økonom, sivilingeniør, informatiker eller 

samfunnsviter 

• er nyutdannet eller har relevant arbeidserfaring og kompetanse  
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Gevinster fra følgende spill og trekninger er skattefrie: 

• spill arrangert av Norsk Tipping AS, f.eks. Lotto, Viking Lotto, Tipping og Oddsen 

• totalisatorspill omfattet av totalisatorloven (Rikstoto)utlodning etter lotteriloven, bl.a. 

Quicklotteri og bingospill 

• pengespill og lotterier i en annen EØS-stat som tilsvarer spill eller lotterier som lovlig tilbys i 

Norge 

• offentlig tilgjengelige tiltak arrangert av massemedier 

 

 

Følgende lover er aktuelle for vedtaket i dette brevet: 

 skattekontorets rett til å slette en virksomhet i Merverdiavgiftsregisteret: se 

merverdiavgiftsloven § 14-3 andre og tredje ledd 

 retten og plikten til å kreve inn merverdiavgift: se merverdiavgiftsloven § 15-14 første ledd 

 retten og plikten til å bli registrert i Merverdiavgiftsregisteret: se merverdiavgiftsloven § 2-1 

 plikten til å oppbevare regnskapsmateriale: se bokføringsloven § 13  

 retten til å klage på vedtaket: se forvaltningsloven kapittel VI 

 

 

Aksjonærmodellen gjelder utbytte og lignende utdelinger fra  

 aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 

 sparebanker og andre selveiende finansieringsforetak  

 gjensidige forsikringsselskaper  

 samvirkeforetak 

 aksjefond 

 tilsvarende utenlandske selskaper 

 

 

Skattekontoret aksepterer betalingsavtalen på disse vilkårene:  

 Dere betaler X avdrag på kr XX XXX.  

 Dere må betale det første avdraget senest XX.XX.XXXX. Dere mottar betalingsinformasjon 10 

virkedager før betalingsforfall. Ta kontakt med oss hvis dere ønsker å betale før, eller hvis dere 

ønsker å betale avdragene raskere enn det betalingsoversikten tilsier. 

 Dere må betale alle løpende skatter og avgifter til forfall i hele betalingsperioden. 

 Hvis det viser seg at staten skylder dere penger (at dere har til gode på skatten eller lignende), 

kan også disse pengene i enkelte tilfeller gå inn som en del av avtalen og regnes som et 

ekstraordinært avdrag. 

 Dersom dere ikke overholder betalingsavtalen, opphører avtalen, og hele gjelden forfaller til 

umiddelbar betaling. Da vil skattekontoret ta sikkerhet i eiendom og løsøre og kreve inn 

pengene med tvang. Dette brevet regnes altså som et varsel om tvangsfullbyrdelse. 
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Fristen for å levere skjemaet er 14 dager fra dere mottar dette brevet. Dere kan 

 finne og levere skjemaet elektronisk på altinn.no 

 skrive ut en papirutgave av skjemaet fra brreg.no/blanketter/sletting.html og sende til 

skattekontoret 

 ta kontakt med skattekontoret og få tilsendt en papirutgave av skjemaet som dere så returnerer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.altinn.no/
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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 

Det er lettest for leseren å få tak på innholdet hvis vi henvender oss direkte til leseren når vi skriver. 

Her kan du lese mer om hvilke tiltaleformer vi skal bruke i Skatteetaten.  

 

Vi snakker ikke over hodet på brukerne våre 

Det er et viktig prinsipp at vi ikke skal snakke over hodet på brukerne våre, men henvende oss direkte 

til dem. Når vi skriver til én eller flere klart definerte mottakere, skal vi henvende oss direkte til dem 

og bruker du eller dere. Vi bruker du til enkeltpersoner og enkeltpersonsforetak, og dere til AS og 

samarbeidspartnere. Det er også greit å variere med navnet på virksomheten, spesielt når vi har et 

behov for å være tydelig om ansvar og roller. Husk at teksten blir tydeligere hvis vi bruker du og dere 

også i mellomtitler og overskrifter. 
 

Hvis vi skriver om noen i teksten, bruker vi navnet og såkalte tredjepersonsformer (personen, 

søkeren, han eller hun). Men vi skriver ikke om Arne Hansen i et svar på en søknad fra Arne Hansen. 

 

Høflig tiltale signaliserer ikke bare høflighet 

Vi skal vanligvis unngå høflighetsformene De, Dem og Deres. Høflighetsformene er uvant for mange i 

dag og skaper ofte mer avstand enn det signaliserer høflighet. Sånn sett kan de komme i direkte 

konflikt med Skatteetatens ønske om å være imøtekommende og brukerorientert. På norsk brukes 

høflighetsformene lite både muntlig og skriftlig, og de kan dermed være ukjente for en del av 

brukerne våre. Derfor er hovedregelen at vi i de aller fleste sammenhenger skal bruke du og dere. 

 

Vis hvordan reglene angår hver enkelt 
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 

Alle som driver drosje- og lastebilnæring, skal som 

vedlegg til næringsoppgaven fylle ut 

”Tilleggsskjema for drosje- og lastebilnæring” (RF-

1223). 

Samboere med felles barn skal sette kryss i post 

1.3.1. 

Hvis du driver drosje- og lastebilnæring, skal du 

som vedlegg til næringsoppgaven fylle ut 

”Tilleggsskjema for drosje- og lastebilnæring” (RF-

1223). 

Er dere samboere med felles barn, skal dere sette 

kryss i post 1.3.1. 

http://www.skatteetaten.no/no/Bibliotek/Publikasjoner/Rettledninger/Rettledninger-2010/Rettledning-til-postene-2009/#post_1_3_1
http://www.skatteetaten.no/no/Bibliotek/Publikasjoner/Rettledninger/Rettledninger-2010/Rettledning-til-postene-2009/#post_1_3_1
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Dersom det er ytterligere spørsmål, må en ta 

kontakt med Skatteopplysningen på telefon 800 80 

000.  

 

Fødselsattest blir sendt ut når skjemaet 

”Forespørsel om navnevalg” er fylt ut av 

foreldrene og returnert til skattekontoret. 

 

For personer som ikke har vært registrert bosatt i 

Norge, kreves pass som legitimasjon. 

 

 

Dersom du har ytterligere spørsmål, må du ta 

kontakt med Skatteopplysningen på telefon 800 80 

000. 

 

Fødselsattest blir sendt ut når dere som er 

foreldre, har fylt ut skjemaet ”Forespørsel om 

navnevalg” og returnert det til skattekontoret. 

 

 

Hvis du ikke har vært registrert bosatt i Norge, må 

du vise pass som legitimasjon. 
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Retningslinje 7 

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

skattekontoret 

Vi må være synlige i tekstene våre hvis vi skal kommunisere tydelig og klart og få fram hvilken rolle vi 

har. Her kan du lese om hvordan vi kan kommunisere tydelig ved å veksle mellom vi og 

skattekontoret.  

 

Vi må være til stede i teksten 

Det er fullt mulig å gjemme seg i en tekst og nesten ikke være eksplisitt til stede i det hele tatt. Men 

vi lurer oss selv hvis vi tror at teksten blir nøytral eller mer nøktern når vi ikke synes. I den typen 

tekster som Skatteetaten skriver, vil det være mye mer redelig og skape bedre etterprøvbarhet hvis 

vi står fram i teksten som en tydelig aktør. 

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. Det kan også være aktuelt å bruke Skatteetaten eller 

Skattedirektoratet i noen tilfeller.  

 

Det skal være lett å se at det er Skatteetaten som er avsenderen av teksten. Som hovedregel 

introduserer vi Skatteetaten eller skattekontoret tidlig i teksten, og deretter varierer vi med vi. Vi 

bruker ellers Skatteetaten eller skattekontoret når vi har behov for å markere spesielt tydelig hva 

som er vår rolle og våre oppgaver. 

 

Få fram hvem som gjør noe 

Vær oppmerksom på at mange ofte bytter ut vi og skattekontoret med passivformuleringer når de 

skriver. Konsekvensen kan ofte bli at ansvarsfordelingen blir utydelig.  

Setninger der Skatteetaten ikke er synlig  Setninger der Skatteetaten er synlig 

Det gjøres oppmerksom på at de tall og satser som 

er benyttet i brosjyren, gjelder for inntektsåret 

2009. 

 

For opplysning om rentesatsene henvises det til 

www.skatteetaten.no eller skattekontoret. 

 

For personer som ikke har vært registrert bosatt i 

Norge, kreves pass som legitimasjon.  

 

Det vises til søknaden datert 12. august 2010.  

Vi gjør oppmerksom på at de tall og satser som er 

benyttet i brosjyren, gjelder for inntektsåret 2009. 

 

 

For opplysning om rentesatsene henviser vi til 

www.skatteetaten.no eller skattekontoret. 

 

For personer som ikke har vært registrert bosatt i 

Norge, krever vi pass som legitimasjon. 

 

Vi viser til søknaden datert 12. august 2010. 
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Retningslinje 8 

Vi bruker flere aktive enn passive verbformer 

 

Når vi skriver aktivt, bruker vi skattekontoret, vi, du og dere slik at det blir tydelig hvem som gjør eller 

skal gjøre noe. På den måten klargjør vi rollene, og kommunikasjonen blir tydeligere. Her kan du lese 

mer om hvordan et aktivt språk blir klarere for både avsenderen og mottakeren. 

 

 

Hva er passiv? 

Passivsetninger skjuler hvem eller hva som gjør noe. Vi danner passiv ved å bruke s-formen av verbet 

som i ”Det forventes at …” og ”Søknaden bes sendt til …”. Dette kalles s-passiv, og det er denne 

passivvarianten Skatteetaten bruker aller mest. Vi kan også lage passiv ved å bruke være eller bli som 

hjelpeverb: ”Det blir/er forventet at …”, ”Søknaden blir/er sendt til …”. Dette kaller vi omskrevet 

passiv. 

 

 

To gode grunner til å unngå passiv 

1 Passiv kan skjule den eller de som skriver teksten 

I byråkratisk språk er passiv utbredt fordi det tradisjonelt har blitt regnet som en nøytral form. Slik 

ser vi ikke på det lenger. Offentlige virksomheter skal ha en tydelig rolle overfor borgerne og stå fram 

som en aktiv aktør i teksten.  

 

Passivformuleringer som skjuler den som 

skriver 

Aktiv formulering 

Arvemeldingen er mottatt. 

 

Avgiften vil bli fastsatt ved skjønn. 

 

For at avtalen skal aksepteres, må dere betale 

inn beløpet senest 20.02.2010. 

 

Saksøktes midler antas ikke å være tilstrekkelig 

for dekning av gjelden. 

 

Opplysningene i saken har blitt vurdert. 

 

 

Det antas at søkeren har blitt tildelt D-nummer 

tidligere. 

 

Skattekontoret har mottatt arvemeldingen. 

 

Vi vil fastsette avgiften ved skjønn. 

 

For at vi skal akseptere avtalen, må dere betale 

inn beløpet senest 20.02.2010. 

 

Vi antar at saksøktes midler ikke er tilstrekkelige 

til å dekke gjelden. 

 

Skattekontoret har vurdert opplysningene i 

saken. 

 

Vi antar at søkeren har blitt tildelt D-nummer 

tidligere. 
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2 Passiv kan skjule den eller de som leser teksten 

Vi skal heller ikke skjule leseren bak passivformuleringer, for da kan leseren bli i tvil om 

informasjonen og forespørslene i teksten faktisk gjelder i hans eller hennes tilfelle. Er dette noe jeg 

skal gjøre? Eller er det noe skattekontoret skal gjøre for meg, og nå bare informerer meg om? Fordi 

passivformuleringene kan skape misforståelser, bør vi i mange tilfeller bytte dem ut med aktive 

formuleringer der det kommer tydelig fram hvem som gjør hva, og hva vi forventer av den som leser. 

En aktiv formulering virker som regel både tydeligere og mer forpliktende enn en passiv formulering, 

samtidig som den viser hvem som har ansvaret for hva. Dermed øker også sannsynligheten for at vi 

får det vi ber om fra leseren, og at leseren forstår informasjonen på første forsøk.  

 

 

Passivformuleringer som skjuler den som leser Aktiv formulering 

Er selvangivelsen ikke korrekt, må den 

korrigeres og leveres innen fristens utløp. 

 

Samordnet registermelding må sendes til 

skattekontoret eller Enhetsregisteret. 

 

Vi ber om at endringene innberettes på 

tilleggsoppgaver for de terminene som er feil. 

 

Endres lønn og pensjon, kan det føre til endret 

minstefradrag. 

Er selvangivelsen ikke korrekt, må du korrigere 

og levere den innen fristens utløp. 

 

Dere må sende Samordnet registermelding til 

skattekontoret eller Enhetsregisteret. 

 

Vi ber om at dere innberetter endringene på 

tilleggsoppgaver for de terminene som er feil. 

 

Endrer du lønn og pensjon, kan det føre til 

endret minstefradrag. 

 

 

 

Av og til er passiv best 

Det er likevel ikke mulig eller ønskelig å unngå passiv helt – det viktige er at vi bruker aktive 

konstruksjoner når vi trenger å få fram hvem som skal gjøre noe. Vi bruker passiv hvis vi vil framheve 

noe annet enn hvem som handler, eller hvis det er ukjent eller uinteressant hvem som gjør eller skal 

gjøre noe.  

 

 

Eksempler på god bruk av passiv 

Når en virksomhet opphører eller avvikles, må vi registrere det. 

 

Uttrykket i forhold til brukes ofte. 

 

Når regnskapene skal kontrolleres, er det viktig at dere sender inn dokumentasjonen innen fristen. 
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Retningslinje 9  

Vi bruker ord og begreper som leseren forstår. De faguttrykkene vi 

må bruke, forklarer vi 
 

Fagspråk er et viktig og nyttig verktøy, og det er greit å bruke interne begreper når vi skriver til andre 

som sitter på den samme kunnskapen som oss, for eksempel en kollega i en annen avdeling eller en 

saksbehandler i en annen offentlig virksomhet. Skriver vi til brukerne våre, derimot, er det vår 

oppgave å tilpasse teksten og gjøre den forståelig. Hvordan vi kan gjøre det i praksis, finner du mer 

om her. 

 

Alle skal kunne forstå tekstene 

Som fagpersoner er det vår jobb å sørge for at tekstene våre blir forstått av alle som skal lese dem. 

Når det gjelder de eksterne tekstene, bør vi derfor være forsiktige med å bruke faguttrykk og 

fremmedord. Tekstene våre gjelder et vidt spekter av mennesker og virksomheter. Noen av dem som 

leser nettsidene, brevene, rettledningene eller skjemaene, har den samme kunnskapen og kjenner de 

samme faguttrykkene som oss. Men mange av leserne har ikke de nødvendige forkunnskapene og 

forstår derfor ikke alltid hva vi legger i de ulike faguttrykkene. Dersom tekstene våre inneholder 

vanskelige faguttrykk, kan det hindre dem i å forstå budskapet i teksten.  

 

Derfor må vi alltid tilpasse språket i tekstene til dem som kan minst. Det gjør vi ved i størst mulig grad 

å bruke ord og begreper som alle forstår. Av og til finnes det ikke konkrete, enklere synonymer vi kan 

bruke i stedet for et bestemt faguttrykk. I disse tilfellene må vi forsøke å skrive om eller forklare. 

 

 

Klarspråk – tilgjengelig språk for alle 

Prosjektet Klart språk i staten stiller nye krav til et brukerorientert og forståelig språk i offentlige 

virksomheter. Hovedideen med klarspråk er at vi skal tilpasse tekstene til leserens perspektiv. Hvor 

mye tilleggsinformasjon og hvor mange eksempler trenger leseren for å henge med? Hvilke ord og 

faguttrykk bør forklares? Hva er den viktigste informasjonen – sett fra leserens ståsted?  

Når eksperter skal skrive klart for ikke-eksperter, er det ekstra viktig å være bevisst på at mottakerne 

ikke kjenner skrivetradisjonen innenfor det aktuelle fagområdet. Det muntlige hverdagsspråket, 

derimot, er felles for både den som skriver, og den som leser. Derfor er klarspråksideen også basert 

på et prinsipp om at måten myndighetene skriver på, ikke må fjerne seg altfor mye fra måten folk 

flest snakker på. Likevel skal ikke innholdet bli upresist – saksinnholdet skal være det samme, selv om 

perspektivet endres, aktørene blir synligere eller setningene kortere. Målet er derfor å gjøre teksten 

så avansert som nødvendig og så enkel som mulig. 
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Forklar de faguttrykkene og fremmedordene vi må bruke 

Noen ganger er det nødvendig å bruke de regelverksnære uttrykkene. Når vi bruker faguttrykk, er det 

viktig at vi forklarer hva de betyr, med enklere ord. På den måten hjelper vi leserne til å forstå hva vi 

mener. 

 

 

Eksempler på at faguttrykk og vanskelige ord blir forklart 

Inntil vi mottar disse opplysningene, stiller vi søknaden i bero, det vil si at vi beholder søknaden, men 

ikke behandler den ennå. 

 

Alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, kan søke om tilbakegående avgiftsoppgjør. 

Tilbakegående avgiftsoppgjør innebærer at virksomheten får fradrag for inngående merverdiavgift som 

er pådratt før den terminen dere blir registrert fra. 

 

Du må ha med deg et legitimasjonsdokument som viser statsborgerskapet ditt (det vil si pass eller 

tilsvarende) når du møter opp på skattekontoret. 

 

 

 

Unngå forkortelser som ikke er kjent for folk flest  
Det er ikke bare faguttrykk og fremmedord som kan gjøre en tekst unødvendig komplisert for 

mottakeren. Også forkortelser som de fleste av oss ikke ser så ofte i bruk, kan gjøre tekstene 

unødvendig tunge.  

 

Forkortelser som f.eks., osv., bl.a., kl., pga. og dvs. er så mye brukt at vi kan forvente at alle forstår 

hva de står for. Forkortelser som iht. (i henhold til), mht. (med hensyn til), fk. (førstkommende) og jf. 

(jamfør) kan føles selvsagte for oss, men de er likevel en del av en språkbruk og sjargong som mange 

ikke bruker eller ser til vanlig. Det beste er derfor å skrive forkortelser som disse fullt ut i den løpende 

teksten. Da unngår vi at bruken av forkortelser gjør at budskapet i teksten ikke når fram. Det står mer 

om forkortelser og hvordan de skal skrives, under retningslinje 13. 
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Forkortelser vi bør unngå å bruke i de eksterne 

tekstene (skriv dem heller fullt ut) 

 

bnr. – bruksnummer  

bto. – brutto  

d.d. – dags dato 

fhv. – forhenværende 

fk. – førstkommende 

f.m. – forrige måned 

f.t. – for tiden 

gnr. – gårdsnummer 

hhv. – henholdsvis 

iht. – i henhold til 

komm. – kommunal; kommune 

kst. – konstituert 

kto. – konto  

mfl. – med flere 

mht. – med hensyn til  

mv. – med videre 

ndf. – nedenfor 

nto. – netto 

n.å. – neste år 

 

o.a. – og annet 

o.a.st. – og andre steder 

obl. – obligatorisk 

off. – offentlig 

ofl. – og flere 

ovf. – ovenfor 

p.a. – pro anno (per år) 

pst. – prosent 

resp. – respektive 

s.d. – se denne (dette, disse) 

sign. – signatur  

s.m. – samme måned 

s.å. – samme år 

såk. – såkalt(e) 

tab. – tabell 

tils. – til sammen 

tilsv. – tilsvarende 

vedk. – vedkommende 

vedr. – vedrørende 
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Retningslinje 10  

Vi bruker verb i stedet for å skrive om med substantiver 
 

Substantivsjuken er en del av det som ofte blir omtalt som kansellistilen – et stivbeint og høytidelig 

språk som ofte brukes i byråkratiske tekster. Her finner du tips om hvordan vi kan gjøre språket 

klarere og mindre tungt ved å bruke et mer verbalt språk. 

 

 

Substantiver er dårlige erstatninger for verb 
I byråkratiske tekster brukes ofte omskrivinger med substantiver (foreta en vurdering) i stedet for 

den enklere verbale varianten (vurdere). Når vi bruker mange slike substantiver, blir språket tyngre 

og mer abstrakt, og det blir vanskeligere for leseren å få tak i tekstens egentlige budskap. En måte å 

gjøre teksten klarere på, er å bruke verb der det er mulig – da blir språket mer konkret, og vi får 

færre fyllord i teksten. 

 

Vi trenger ikke å unngå substantivomskrivingene helt, men vi bør likevel begrense bruken av disse 

unødvendig kompliserte og tunge substantivene i tekstene våre. 

 

 

Formuleringer med substantiver  Formuleringer med verb 

Ledelsens godkjenning er viktig før 

igangsettingen av prosjektet. 

 

Blant annet er det foretatt intervjuing av brukere 

av skjemaene. 

 

Skattedirektoratet vil gjennomføre en revidering 

av rettledningene.  

 

Fastsettelse av kreditfradrag skjer maskinelt i 

forbindelse med ligningsbehandlingen. 

 

Fra inntektsåret 2008 er det innført adgang til 

tilbakeføring av ubenyttet kreditfradrag. 

Det er viktig at ledelsen godkjenner prosjektet før vi 

setter det i gang. 

 

Blant annet har vi intervjuet brukere av skjemaene. 

 

 

Skattedirektoratet vil revidere rettledningene. 

 

 

Vi fastsetter kreditfradraget maskinelt når vi 

behandler ligningen. 

 

Fra inntektsåret 2008 er det innført adgang til å 

tilbakeføre ubenyttet kreditfradrag. 
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Omskrivinger med substantiver skjuler hvem som skal gjøre hva 

En annen ulempe ved en tekst som inneholder mange omskrivinger med substantiver, er at det kan 

bli utydelig hvem som skal gjøre hva. Bruker vi flere verb, blir det lettere for leserne å se hva 

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

pronomen eller egennavn (du, dere, vi, Skatt nord), blir setningen litt lengre, men den blir samtidig 

mindre komprimert og lettere å forstå. 

 

 

 

Formuleringer med substantiver  Formuleringer med verb 

For omregning av verdien på formuen og gjelden 

skal du benytte kursen per 1. januar i året etter 

inntektsåret.  

 

Betalingsinformasjonen ovenfor må alltid 

benyttes ved innbetaling av arveavgift. 

 

Når du regner om verdien på formuen og gjelden, 

skal du benytte kursen per 1. januar i året etter 

inntektsåret.  

 

Betalingsinformasjonen ovenfor må alltid benyttes 

når du betaler inn arveavgift. 
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Retningslinje 11  

Vi bruker den mest konkrete formen av substantivene 
 

Fordi lov- og forskriftsspråket skal gjelde for mange ulike situasjoner, er det preget av generelle 

formuleringer, og de egner seg ikke alltid så godt til å synliggjøre sammenhengen mellom det 

overordnede regelverket og den enkelte brukerens situasjon. Her finner du råd om hvordan du kan 

bruke den mest konkrete formen av substantivene for å gjøre det enklere for leserne å kjenne seg 

igjen i språket vi bruker i Skatteetaten.  

 

 

Unngå nakne substantiver 

Lovspråket er preget av generelle formuleringer, og i tillegg har det norske språket endret seg mye 

siden mange av reglene ble formulert. Begge disse aspektene gjør det vanskelig for mange av 

brukerne våre å kjenne seg igjen i formuleringer som er hentet direkte fra lover og forskrifter. Mange 

av substantivene i regelverket står helt uten artikkel eller bøyningsendelse (søknad, innvilgning). 

Dette kaller vi nakne substantiver. Et nakent substantiv (skjema) er altså et substantiv i entall som 

verken har bøyningsendelse etter seg (skjemaet) eller artikkel eller noe annet bestemmende ord 

foran (et skjema).  

 

Denne språklige formen er ikke i tråd med et oppdatert norsk, og vi bør derfor ”kle på” disse nakne 

substantivene. I lovspråk, som skal gjelde generelt, finnes det en del nakne substantiver, men i de 

aller fleste andre tilfellene er det en unødvendig abstrakt måte å skrive på. Vi bør derfor konkretisere 

det nakne substantivet ved å legge til for eksempel en artikkel eller en bøyningsendelse. 

 

 

Bruk dobbel bestemmelse 

Et annet og enda mer utbredt problem knyttet til substantiver er at mange bruker enkel i stedet for 

dobbel bestemmelse. Enkel bestemmelse innebærer at substantivet mangler bøyningsendelsen, og 

bare har et bestemmende trekk foran seg (denne melding, dette skjema, den dato, de brev). Selv om 

vi kan bruke enkel bestemmelse som stilvariasjon i noen tilfeller, er ikke denne språklige formen i 

tråd med moderne norsk.  

 

Derfor bør vi i stedet bruke mest mulig dobbel bestemmelse. Det innebærer altså at et substantiv 

har både en bøyningsendelse etter seg (søknaden) og et annet trekk som viser bestemt form, for 

eksempel et pronomen (denne søknaden). Dobbel bestemmelse bidrar til å konkretisere språket og 

gjøre det mer talemålsnært. 



 

 

 27 

 

 

Mer generell form av substantivet  Konkret form av substantivet 

Har barnet fylt seks måneder uten at 

navnemelding er sendt, eller uten at navnemelding 

kan godtas, får barnet morens etternavn. 

 

 

Dersom du er samboer, regnes du som enslig i 

denne sammenheng. 

 

Med unntak av de nordiske land er ikke 

folkeregistreringen i Norge samordnet med andre 

land. 

 

Både giveren og mottakeren er ansvarlig for at 

gavemelding blir sendt i rett tid. 

 

Det er ikke mulig å klage på dette vedtak. 

 

Skattekontoret vil behandle søknad og den 

innsendte dokumentasjon når dere har levert alle 

papirer.   

Har barnet fylt seks måneder uten at 

navnemeldingen er sendt, eller uten at 

navnemeldingen kan godtas, får barnet morens 

etternavn. 

 

Dersom du er samboer, regnes du som enslig i 

denne sammenhengen. 

 

Med unntak av de nordiske landene er ikke 

folkeregistreringen i Norge samordnet med andre 

land. 

 

Både giveren og mottakeren er ansvarlig for at 

gavemeldingen blir sendt i rett tid. 

 

Det er ikke mulig å klage på dette vedtaket. 

 

Skattekontoret vil behandle søknaden og den 

innsendte dokumentasjonen når dere har levert 

alle papirer. 
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Retningslinje 12 

Vi unngår å bruke utdaterte ord og uttrykk og skriver moderne 

norsk 

 

På samme måte som vi bør unngå å bruke faguttrykk og fremmedord som leserne kanskje ikke 

forstår, bør vi unngå utdaterte ord og uttrykk som gjør språket mindre klart. Her kan du lese mer om 

hvilke ord og uttrykk du bør være obs på.  

 

 

Skill mellom faguttrykk og sjargong 
Et typisk trekk ved byråkratiske tekster er at vi bruker en del ord og uttrykk som ikke brukes i språket 

for øvrig. Mange av disse utdaterte ordene bidrar ikke til å gjøre tekstene mer presise. Tvert imot 

gjør de tekstene mer oppstyltet, og de skaper unødvendig avstand mellom Skatteetaten og brukerne. 

Vi skal derfor være på vakt mot gammelmodige ord som ikke lenger er i bruk i dagligtalen. Mens 

faguttrykkene kan gjøre tekstene mer presise, tilfører sjargongen ikke tekstene noe positivt. Det er 

derfor viktig at vi skiller mellom nødvendige faguttrykk (som vi helst bør forklare) og unødvendig 

sjargong, og kan luke ut ord og uttrykk som gjør språket mindre tilgjengelig.  

 

 

 

Unødvendig stivt og utdatert språk Oppdatert og moderne norsk 

 

Personfradrag og eventuelle skattefradrag vil bli 

hensyntatt når skattekontoret beregner det 

maksimale kreditfradraget. 

 

Dette beløpet skal dekke merkostnader knyttet til 

planlegging, utprøving og gjennomføring av 

prosjektet samt rapportering.  

 

Skattekontoret kan i henhold til 

skattebetalingsloven § 15-2 avgjøre søknader om 

lempning av innfordringshensyn. 

 

Da innbetalingen ikke er knyttet til den innsendte 

omsetningsoppgaven, ønsker vi en forklaring fra 

dere på hva dette beløpet gjelder. 

 

Personfradrag og eventuelle skattefradrag vil bli 

tatt hensyn til når skattekontoret beregner det 

maksimale kreditfradraget. 

 

Dette beløpet skal dekke merkostnader knyttet til 

planlegging, utprøving og gjennomføring av 

prosjektet og dessuten rapportering.  

 

Skattekontoret kan i samsvar med 

skattebetalingsloven § 15-2 avgjøre søknader om 

lempning av innfordringshensyn. 

 

Fordi innbetalingen ikke er knyttet til den 

innsendte omsetningsoppgaven, ønsker vi en 

forklaring fra dere på hva dette beløpet gjelder. 
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Listen nedenfor inneholder en del utdaterte ord og uttrykk som vi bør være forsiktige med. Hvis vi 

kan, bør vi bytte dem ut med et annet ord eller skrive setningen helt om. Vi bør uansett passe på at vi 

ikke bruker for mange av disse ordene og uttrykkene i én og samme tekst. 

 

 

Utdaterte ord og 

uttrykk 

 

Skriv heller (eller skriv helt om) 

angående 

avregne 

da (i betydningen fordi) 

følgelig 

hensynta 

herunder 

hvilket betyr 

hvorledes 

imøtese 

med hensyn til 

nedenstående 

ovennevnte 

ovenstående 

samt 

således 

tilgrunnliggende 

vedrørende 

 

om, når det gjelder  

dekke, bli postert 

fordi, siden 

altså, dermed, derfor 

ta hensyn til 

under dette, i den forbindelse 

som betyr, dette betyr 

hvordan 

se fram til at noe (ventet) vil skje 

når det gjelder 

som det står nedenfor 

nevnte, som nevnes / er nevnt ovenfor 

som det står ovenfor 

og, i tillegg til, dessuten 

altså, derfor, etter dette, slik 

som ligger til grunn 

om, når det gjelder  

 

 

 

Unngå moteord og slitte uttrykk 

Ordene i listen ovenfor bør vi være forsiktige med fordi de er gammelmodige og utdaterte. En annen 

gruppe ord og uttrykk vi bør være oppmerksomme på og helst skrive om, er såkalte moteord av 

typen i forhold til og fokus. Hovedproblemet med slike uttrykk er at de blir brukt altfor mye, slik at 

språket blir lite variert og ordene nærmest innholdsløse. Disse ordene blir særlig brukt i skriftlige 

tekster, og de får ofte utvidet det opprinnelige bruksområdet. Vi kan nesten alltid bytte ut disse 

moteordene med tydeligere ord og formuleringer. 

 

 

Formuleringer med moteord eller -uttrykk Mer presise og moderne formuleringer 

Gjelder spørsmålet saker av regnskapsmessig 

karakter, kan du ta direkte kontakt med 

økonomiansvarlig.  

 

Gjelder spørsmålet regnskapssaker, kan du ta 

direkte kontakt med økonomiansvarlig. 
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Virksomheten må budsjettere i forhold til at 

behandlingstiden på søknaden er omtrent fire 

uker. 

 

 

Skattedirektoratet vil iverksette evalueringsarbeid 

i forhold til gjennomføringen av omstillingen. 

 

Ledelsen venter derfor at avdelingene fortsatt har 

høyt fokus på brukervennlighet. 

 

Virksomheten må budsjettere med tanke på at 

behandlingstiden på søknaden er omtrent fire 

uker. 

 

 

Skattedirektoratet vil evaluere omstillingen. 

 

 

Ledelsen venter derfor at avdelingene fortsatt 

prioriterer brukervennlighet. 

 

 

 

Uttrykket i forhold til er et av de mest brukte moteuttrykkene, og vi bør være særlig oppmerksomme 

på dette uttrykket. Vi skal bare bruke i forhold til når vi sammenligner en faktor med en annen.  

 

Eksempel på riktig bruk av uttrykket i forhold til: Det er mange ansatte ved Oslo-kontoret i forhold til i 

Bergen.  
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Retningslinje 13 

Vi følger skrive- og tegnsettingsreglene 

 

Her har vi samlet nyttige skrive- og tegnsettingsregler. Et profesjonelt myndighetsspråk er korrekt, og 

ved å luke ut skrive- og tegnsettingsfeil unngår vi at leserne blir forstyrret av feilene når de leser.  

 

 

Forkortelser 

Som vi var inne på i forbindelse med retningslinje 9, bør vi begrense bruken av forkortelser i en tekst. 

Selv ganske vanlige forkortelser kan gjøre en tekst mindre tilgjengelig, særlig dersom vi bruker flere 

forkortelser i samme setning.   

 

 

Eksempler der bruken av forkortelser gjør teksten mindre tilgjengelig 

Rentesatsen utgjør pr. d.d. 9,25 % for arbeidsgiveravgift og resterende skatt/forhåndsskatt og 12,25 % 

p.a. for forskuddstrekk og kildeskatt. 

 

Skattedirektoratet har mht. innkjøpssamarbeid o.l. kommet fram til at dette er lite hensiktsmessig, bl.a. 

pga. lokalisering i ulike deler av landet.   

 

 

Under retningslinje 9 er det en liste over de forkortelsene vi bør unngå i eksterne tekster fordi vi ikke 

kan forvente at leserne vet hva de betyr. Men det finnes også en del forkortelser som er så vanlige og 

innarbeidede i det daglige skriftspråket, at vi fint kan bruke dem. Det er likevel viktig at vi skriver 

forkortelsene riktig. De fleste forkortelser skal ha punktum, men blant annet forkortelser for mål, 

vekt og myntenhet skrives uten punktum.
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Forkortelser med punktum Forkortelser uten punktum 

blant annet – bl.a. 

cirka – ca.  

det vil si – dvs. 

diverse – div. 

eventuelt – ev. 

for eksempel – f.eks. 

klokka – kl. 

med mer – m.m. 

og så videre – osv.  

på grunn av – pga. 

kroner – kr 

centimeter – cm  

meter – m 

kilometer – km  

minutt – min 

sekund – s 

gram – g  

kilo – kg 

 

 

 

 

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 kan skape misforståelser 

– i de fleste andre land skrives datoer i rekkefølgen år – måned – dag.  

 

 

 

Korrekte punktlister 
Vi kan bruke punktlister i alle slags tekster, og det er en god måte å gjøre tekstene mer leservennlige 

på. Korrekte punktlister følger disse rettskrivingsreglene:  

 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.  

 Det skal bare være kolon etter innledningsordene dersom det ville vært kolon der i vanlig, 

løpende tekst. 

Det er dessuten viktig at punktene har samme form (stikkord, ufullstendig setning, fullstendig 

setning).  

 

Eksempler på gode punktlister 

Dersom vi ikke mottar oppgaven og det beløpet dere eventuelt skylder, vil skattekontoret 

 gjøre om oppgaveplikten til to måneders terminer  

 beregne hvor mye dere skylder, og kreve det inn  

 eventuelt fastsette tilleggsavgift 
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Oppgaven består av tre deler: 

• skattepliktige sumposter 

• oversikt over selskaper 

• spesifikasjon per selskap og aksjeklasse 

 

 

 

 

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:  

o § 21 

 

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

o jf. §§ 10 og 15 

o se §§ 10 til 20 

 

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

o § 21 første ledd 

 

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

o kulturminneloven § 10 første ledd tredje punktum 

o 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. 
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Sammensatte ord og orddelingsfeil 

Når to eller flere ord settes sammen til ett, får vi et sammensatt ord. På norsk skal sammensatte ord 

skrives som ett ord. En god huskeregel er at dersom ordet uttales som ett ord, skal det også skrives 

som ett ord. Blir det sammensatte ordet svært langt, kan vi sette inn en bindestrek for å lette 

lesingen: postgiro-innbetalingskort. 

 

 

Dette kan virke selvsagt, men særskrivingsfeil er likevel svært vanlig, og det er fort gjort å gjøre feil 

når vi skriver.  

 

Eksempler på feil skrivemåte av sammensatte 

ord (særskriving) 

Eksempler på riktig skrivemåte av 

sammensatte ord 

Registeret inneholder også norske sparebanker 

som har utstedt grunnfonds bevis og deres 

eiere. 

 

Med kun åremåls stillinger må det legges til 

rette for å ivareta gode arbeids og forsknings  

muligheter for de vitenskapelig ansatte. 

 

 

Du må oppgi utbytteopplysninger og skjermings 

fradrag på aksjer du eide ved utgangen av året. 

 

Registeret inneholder også norske sparebanker 

som har utstedt grunnfondsbevis og deres 

eiere. 

 

Med kun åremålsstillinger må det legges til 

rette for å ivareta gode arbeids- og 

forskningsmuligheter for de vitenskapelig 

ansatte. 

 

Du må oppgi utbytteopplysninger og 

skjermingsfradrag på aksjer du eide ved 

utgangen av året. 

 

 

 

Apostrof 

På norsk bruker vi ikke apostrof ved eieform (genitiv). Dette er en skrivemåte som har sneket seg inn 

fra engelsk, og det er en utbredt feil i norske tekster. 

 

Eksempler på feil bruk av apostrof Riktig skrivemåte  

skattekontoret’s saksbehandlere 

 

Knut’s bil 

 

Skatt vest’s lokaler 

 

skattekontorets saksbehandlere 

 

Knuts bil 

 

Skatt vests lokaler 
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På norsk brukes apostrof for å markere at noen bokstaver er utelatt: 

o når et ord ender på en s-lyd (s, z, x) og skal ha genitivsmarkering  

   Habermas’ bøker 

   SAS’ flyruter 

Det er skriftbildet som er avgjørende, ikke uttalen. Derfor skal det være vanlig genitivs-s, og ikke 

apostrof i disse tilfellene, selv om de uttales med en s-lyd til slutt: 

Alices butikk 

   Bachs musikk 

 

o i ”muntlig” språk  

   skattesvindler’n slo til igjen 

   seier’n er vår  

 

 

 

 

Mellomrom 

Det skal være mellomrom mellom tegn/forkortelser (for eksempel tegnene § og % og forkortelsen kr) 

og siffer. 

 

 

Eksempler på riktig bruk av mellomrom 

Når det gjelder retten til å klage på vedtaket, se forvaltningsloven § 28. 

 

Hvis det blir en utleggsforretning, må dere betale omkostningene, vanligvis kr 1591. 

 

Lønnsøkningen fra fjoråret var på 1,2 %. 

 

Ved tegnet skråstrek gjelder det spesielle regler: 

 I regelen skal det ikke være mellomrom mellom skråstreken og alternativene på hver side: 

jeg/vi, du/dere, kopi/utskrift. 

 Men dersom minst ett av alternativene består av to eller flere ord, skal det være mellomrom 

på hver side av skråstreken: Skatt øst / Skatt sør, stedsnavn / eiendommens navn, mørk dress 

/ smoking. 

 

 

 

Tall og beløp 

Tall til og med tolv skrives som hovedregel med bokstaver i løpende tekst, men hvis vi ønsker å 

framheve tallet, kan vi skrive det med siffer. Det samme kan vi gjøre hvis både store og små tall står 

sammen. 
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Større tall skrives med siffer. I tall med fire eller flere siffer ordner vi tusentall i grupper på tre, regnet 

fra høyre (uten punktum). 

 

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. Men i brosjyrer, 

pressemeldinger og lignende tekster passer det ofte best å skrive kroner fullt ut og sette det etter 

beløpet.  

 

 

Eksempler på bruk av tall og beløp  

Det må gå minst fire måneder fra vi mottar søknaden om forhåndsregistrering, til dere forventer å nå 

beløpsgrensen for ordinær omsetning (kr 50 000). 

 

Innen 14 dager må dere sende oss kopi av fakturaene. 

 

Alle som flytter i Norge, har plikt til å melde flytting til skattekontoret innen 8 dager etter flyttingen. 

 

Barna var henholdsvis 9, 14 og 16 år gamle. 

 

Fribeløpet for ungdom er kr 39 997. 

 

Med dagens satser vil derfor en gave på kr 940 000 være avgiftsfri. 

 

 

Telefonnummer  

Dette er den offisielle skrivemåten for telefonnummer, fastsatt av Post- og teletilsynet: 

 

Mobilnummer: 901 00 222 

Fasttelefon: 22 07 70 00 

Med landkode: +47 22 07 70 00 

Femsifret nummer: 04545 

800-nummer: 800 80 000 

Faksnummer: 33 74 12 00 

 

 

Bindestrek og tankestrek 

Bindestrek og tankestrek har ulik funksjon og ser ulike ut. Tankestreken (–) er lengre enn 

bindestreken (-). De to har dessuten forskjellige bruksområder. 
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Bindestrek 

Når to ord har samme for- eller etterledd, bruker vi bindestrek for å vise hvor leddet skulle ha stått. 

Bindestreken kan erstatte både etterledd og forledd. Det er som regel ikke mellomrom mellom 

bindestreken og ordene eller orddelene rundt.  

 

Det skal dessuten være bindestrek i forbindelse med forkortelser og siffer og ved såkalte 

gruppesammensetninger.  

 

Eksempler på bruk av bindestrek  

id-kort 

skatte-, trekk- og avgiftspliktig godtgjørelse 

kursopplegg og -ledelse 

D-nummer 

IT-løsning 

 

 

 

 

Tankestrek 

Tankestrek brukes til å utheve en tilføyelse eller et innskudd (vi har da mellomrom på hver side av 

tankestreken). Vi bruker også tankestrek mellom ytterpunkter i tid og rom og mellom andre 

motpoler (da har vi ikke mellomrom før og etter tankestreken). I mange tilfeller kan tankestrek 

erstattes av komma.  

 

 

Eksempler på bruk av tankestrek  

Med mellomrom: 

Rentene løper – betal så snart som mulig. 

 

Det vil derfor være naturlig at Skattedirektoratet – når arbeidet med å lage en ny strategi nå starter 

opp – satser på klarspråk.  

 

Uten mellomrom: 

Skattekontoret har ikke mottatt omsetningsoppgaven for terminen januar–februar 2009 fra dere. 

 

Informasjon om inhabilitet finner du på sidene 3–7 i håndboken i folkeregistrering. 

 

Skattekontoret er åpent for publikum kl. 09.00–15.00. 
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Stor og liten forbokstav 

Generelt sett er liten forbokstav det vanlige på norsk, og i tvilstilfeller er liten forbokstav ofte det 

riktige. Men egennavn skal ha stor forbokstav (Svein, Skatt nord, Merverdiavgiftsregisteret, 

Finansdepartementet). 

 

Nedenfor følger noen mer spesifiserte regler for bruken av stor og liten forbokstav som kan være 

nyttige: 

 

 Fellesnavn skal ha liten forbokstav: 

 

departementet, mannen, venstre (retningen), avisa, registeret 

 

 Etter kolon skal det være stor bokstav bare når det kommer en helsetning etter: 

 

Det er ingen tvil: Kaffe er godt. 

Neste punkt på programmet er: kaffe, te og kaker. 

 

 Stat, stell og styre: Det meste skal ha liten forbokstav: 

 

staten, statsministeren, regjeringen, departementet, fylkeskommunen, kommunen, 

nasjonalbudsjettet, ordføreren, politiet, rådmannen, skifteretten 

Ulike måter å få fram tankestreken på: 

• Hold Ctrl-tasten inne mens du trykker på minustegnet på 
talltastaturet. 

• Velg Sett inn > Symbol > Spesialtegn > Kort tankestrek. 
(Lag så eventuelt hurtigtast.) 

• I nettlesere kan du dessuten bruke tastekombinasjonen 
Alt + 0150 (på talltastaturet). 

• På Mac får du tankestreken fram ved å trykke Alt + 
bindestrek. 
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 Men i noen tilfeller må vi skille mellom personen og institusjonen: 

 

rådmannen (= personen) 

  Rådmannen (= institusjonen) 

 

  fylkesmannen (= personen) 

  Fylkesmannen (= institusjonen) 

 

  riksadvokaten (= personen) 

  Riksadvokaten (= institusjonen) 

 

 Avdelinger, etater, komiteer, nemnder, seksjoner, utvalg, prosjekter o.l. skal i regelen ha liten 

forbokstav: 

 

avdelingen, bystyret, eldrerådet, etaten, folkeregisteret, folketrygden, komiteen, 

kommunestyret, landbruksetaten, rådet, skolen, styret, teknisk etat, trygdekontoret 

 

 Titler, tilnavn og stillinger skal ha liten forbokstav, også ved underskrifter og på visittkort: 

 

direktør, førstekonsulent, kultursjef, sjefingeniør, skolesjef, trygdesjef 

 

 Institusjoner, organisasjoner o.l. med navn som består av flere ledd, skal ha stor forbokstav i 

det første leddet i navnet, resten skal som regel bare ha små bokstaver: 

 

Skatt vest 

Statistisk sentralbyrå 

Oslo kemnerkontor  

Det kongelige miljøverndepartement / Miljøverndepartementet 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen 

 

 Lover skal ha liten forbokstav, bare Grunnloven har stor: 

 

tvangsfullbyrdelsesloven, skattebetalingsloven, forvaltningsloven 

 

 

 Også forskrifter, traktater, konvensjoner, avtaler o.l. skal ha liten forbokstav: 

  

barnekonvensjonen 

 hovedavtalen 

 

 Alle dager, måneder og høytider skrives med liten forbokstav: 

 

julaften, halloween, desember 
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Komma 
Komma skal gi oss pauser når vi leser, og det skal hjelpe oss til å forstå hva som hører sammen, og 

hva som ikke gjør det. Det er viktig å huske at komma i stor grad skiller mellom setninger (enten 

helsetninger eller leddsetninger). 

 

Mange sliter med komma, og de fleste setter for få komma. Nedenfor følger noen av de viktigste 

kommareglene. Hvis vi lærer oss dem, har vi kommet et langt stykke på vei. 

 

 

1 Komma mellom helsetninger som er bundet sammen med og, eller, men og for 

(sideordnede helsetninger) 

I den løpende teksten kan ordene og, eller, men, for gi oss et hint om at vi har med sideordnede 

helsetninger å gjøre. 

 

Eksempler  

Rentene har løpt siden den opprinnelige forfallsdatoen, og de fortsetter med det helt til dere betaler. 

 

Du kan melde flytting elektronisk på skatteetaten.no, eller du kan fylle ut dette skjemaet og sende det 

til skattekontoret.  

 

Vedtaket er endelig, og dere kan ikke klage på det, men som part i saken kan dere få se sakens 

dokumenter. 

 

 

 

2 Alltid tegn foran men, enten komma eller punktum  

Det skal alltid være et tegn foran ordet men. 

 

Eksempler  

Han hadde jo betalt forskuddsskatt, men dessverre altfor lite. 

 

Vi har mottatt søknaden om å bli registrert i Merverdiavgiftsregisteret, men har ikke behandlet den 

ennå. 

 

 

3 Komma etter en leddsetning som står først i en helsetning  

Ord som indikerer at vi har med en leddsetning å gjøre, er at, dersom, fordi, hvis, når, da. Vær på 

vakt dersom en setning starter med et av disse ordene. 
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Eksempler  

Hvis du har delt foreldreansvar, må også den andre forelderen signere.  

 

Dersom dere avvikler virksomheten og ikke lenger ønsker å være registrert i 

Enhetsregisteret/Foretaksregisteret, må hele meldingen fylles ut. 

 

Fordi ektemannen er selvstendig næringsdrivende, får hun skatteoppgjøret først i oktober. 

 

At effektiviseringen har vært vellykket, ser vi av saksbehandlingstiden. 

 

 

 

 

4 Komma mellom sideordnede leddsetninger 

Det skal også være komma mellom sideordnede leddsetninger. Se etter ordene at, dersom, fordi, 

hvis, når, da, hvordan, hva, hvilke, som. 

 

Eksempler  

Hvis den nye boligen deres mangler adressemerket, eller hvis du er usikker på om adressemerket er 

riktig, må du kontakte kommunen.  

 

Gi beskjed til skattekontoret dersom dere ønsker å betale før, eller dersom dere ønsker å betale 

avdragene raskere enn det betalingsoversikten tilsier. 

 

Du som flytter til Norge for en periode på 6 måneder eller mer, eller som skal bosette deg her, har plikt 

til å melde flytting til skattekontoret i Norge. 

 

 

 

5 Komma etter innskutt leddsetning (gjelder særlig som-setninger, også der som er utelatt) 

Vi må være spesielt oppmerksomme når vi ser ordet som i løpende tekst. Som innleder gjerne en 

leddsetning, og hvis den er innskutt (eller innleder en helsetning), skal det være komma etter. Noen 

ganger har vi en som-setning selv om ordet som ikke er med. Da skal det likevel være komma etter 

dette leddet. 

 

Eksempler  

For personer under 18 år er det den eller de som har foreldreansvar, som har plikt til å melde flytting 

og underskrive flyttemeldingen. 

 

Skjemaet som rettledningen nedenfor gjelder, benyttes for å endre navn. 

 

Et annet tiltak avdelingen kan og bør treffe, er å opprette en erfaringsdatabase for kostnader. 
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Bruk hjelpemidler 

 Slå opp i ordbok hvis du er i tvil. 

 Bokmålsordboka og Nynorskordboka er gratis og ligger ute på nettet:  

www.nob-ordbok.uio.no  

 På nettstedet www.språkrådet.no finner du en del språktips. Du kan også stille 

språkspørsmål direkte til Språkrådet, enten på e-post, sporsmal@sprakradet.no, eller på 

telefon 22 54 19 50. 

 Gode språktips finner du også på www.korrekturavdelingen.no.  

 

mailto:sporsmal@sprakradet.no
http://www.korrekturavdelingen.no/
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