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Tiden er inne …. 

 

Og da mener vi selvsagt:  for Selvangivelsen – eller Skattemeldingen som det heter nå.  Her har vi 

mange tradisjoner helt fra «ikke forstyrre far for han skriver selvangivelsen i dag» til dagens «trykk på 

en tast» – og det var det.  Jeg husker min far var i slett lune hvert år mot slutten av januar, som var 

tids-punktet den gang, da dokumentet måtte fylles ut. Han hadde på forhånd kjøpt seg en «langpils» 

som var belønningen når greia var levert.  Så rett før midnatt 31. januar tok han trikken til byen og 

høytidelig leverte konvolutten i kommunens store kasse merket «Selvangivelser» ved rådhuset. Det 

var litt høytid over det hele. Jeg fikk være med, selv om det var langt etter min sengetid. «På ære og 

samvittighet» var det den gang. Nå er det liksom bare et tastetrykk. (Hvor er æren i dette mon tro?) 

Jeg fulgte opp familietradisjonen inntil for et par år siden:  Trikken til byen og den store kommunale 

kassa merket «Selvangivelser» var der, men åpningen var blokkert!  «Ring på her» sto det på en lapp. 

Klokken var 23:55, det var 5 minutter igjen av fristen.  Jeg ringte på og en sur sikkerhetsvakt åpnet 

opp og lurte på hva jeg ville. Mitt ærend ble formidlet og mannen så rart på meg og sa: «OK da, for 

denne gangen. Men til neste år går det ikke lenger!»  Sånn var det.  (Det går fortsatt an å levere 

Skattemeldingen på papir, men da må den sendes i posten – i god tid.)  

Når nå familietradisjonene først må brytes, så kan vi like godt gjøre det på den mest lettvinte måten:  

ved å logge seg inn på  www.altinn.no  eller  www.skatteetaten.no   Der ligger det to dokumenter:  

det ene er oversikten over hvor mye du har tjent, hva du ellers har av gods og gull og hvor mye skatt  

øvrigheten mener du skal betale. Det andre dokumentet er allerede fylt ut med all den 

informasjonen som øvrigheten har om deg og ditt.  Her kan du gå inn og endre på tallene hvis du 

mener det er feil eller mangler.  Fyll ut og «send inn» og vipps så er det hele gjort!  Og «langpilsen» 

har nå også forsvunnet - og det er ikke så mye høytid over det hele lenger heller. 

Vi her i Kongeriket ligger i toppen når det gjelder automatisering av skatte- innkreving og håndtering. 

Man kan synes mye om akkurat dette:  tap av personvern, overvåkning, storebror ser oss  etc., men 

det sparer vår felles kasse for store utgifter – penger som kan brukes til andre og mer «nyttige» 

formål: skole, sykehjem, kollektivtransport osv.  Det påståes at minst 70% av oss nå leverer Skatte-

meldingen elektronisk – og det er imponerende tall!  Nå er det sånn at om man har valgt «elektronisk 

leveringsmåte» så blir man regnet inn i de 70+ prosentene selv om man ikke åpner eller sjekker 

dokumentene i det hele tatt – så det bør man gjøre!  Selv øvrigheten kan gjøre feil og til syvende og 

sist så er det vi selv som er ansvarlige for hva som leveres inn. (på ære og samvittighet!) 

Så kan vi lure på tryggheten, sikkerheten rundt det hele. Når man logger seg inn på en av de to 

nevnte stedene, så benyttes noe som heter «sikkerhetsnivå 4». Og det er «sikkert som banken». 

Faktisk logger vi oss inn på samme måten som vi gjør i nettbanken med «BankID» eller «BankiD på 

http://www.altinn.no/
http://www.skatteetaten.no/
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mobil» med kodebrikke,  mobiltelefonnummer sms , personlig passord i kombinasjon avhengig av 

hva man har valgt.  Jeg foretrekker www.altinn.no og  BankID med kodebrikke. Der ser man etter: 

 

Logg inn – med personnummer (11 siffer) og tall fra kodebrikke og personlig passord (som i banken) 

Velg aktør – det er deg privat og ikke som medlem i et styre eller annet, eventuelt. 

Da ser du Skattemeldingen 2017 som du kan laste ned og se på og/eller lagre. Dette er hva 

øvrigheten tror du har tjent og eier – og hvor mye skatt du skal betale:  skylde eller få igjen. 

Så har du Til utfylling > Gå til skjemautfylling > Endre og levere Skattemeldingen. Her kan du endre 

ting, se på, forkaste, angre og tilslutt Start innsending når du er fornøyd (om du så har endringer 

eller ikke). 

Da er du stort sett i mål!  Verre er det ikke.  En ting som kan være viktig er at du kan legge ved 

Vedlegg – som du ser på en fane i bildet – om du har noe å legge ved. Dette kan være oversikter, 

regninger eller forklaringer.  Trykk på fanen og velg filen med vedlegget ditt som du vil laste opp (og 

derved legge ved). 

Husk at om du ikke sender inn endringer (hvis du har noen) eller sender inn for sent, så gjelder det 

som øvrigheten har foreslått.  Hvis du finner feil etterpå, så husk at den skatten du har fått krav på da 

må betales inn om du så klager etterpå og får medhold og skal betale et mindre beløp enn det du fikk 

beskjed om. Sånn er det. 

 

Så jeg, med mine lange familietradisjoner, vil i alle fall ta rede på hva øvrigheten mener om meg og 

mitt (selv om mye av den høytidelige delen av jobben er borte).  Jeg sjekker og sender inn – før 

fristen den 30. april. Det er den nye tradisjonen! 

 

 

 

 

Tore Langemyr Larsen, Seniornett Norge 

http://www.altinn.no/

