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Finansdepartementet viser til tildelingsbrevet til Skatteetaten for 2020, datert 20. desember 

2019.  

 

Departementet viser videre til e-post av 16. mars 2020 fra Skattedirektoratet hvor det bes om 

en vurdering av enkelte rapporteringskrav og bestillinger i tildelingsbrevet for 2020. 

Bakgrunnen for direktoratets henvendelse er den pågående håndteringen av Covid 19-

pandemien som utfordrer Skatteetaten med omdisponering av ansatte til kritiske oppgaver, 

utstrakt bruk av hjemmekontor og ventet høyt sykefravær. 

 

Covid 19-pandemien er krevende for Skatteetaten. Etaten må i tillegg til å håndtere faste 

oppgaver, også håndtere nye tiltak som følge av virussituasjonen. Departementet viser her til 

Regjeringens tiltakspakker som blant annet omfatter endringer i skatte- og avgiftsregler. 

Skatteetaten må også være forberedt på at det senere kan bli besluttet ytterligere tiltak som vil 

kreve tilpasninger i Skatteetaten med korte tidsløp for gjennomføring. 

 

Finansdepartementet legger stor vekt på at etaten skal kunne ivareta etatens kritiske oppgaver 

i denne situasjonen. Departementet har derfor vurdert rapporteringskrav og bestillinger i 

tildelingsbrevet for 2020 med sikte på å redusere arbeidsbelastningen for etaten i en krevende 

situasjon.   

 

Nedenfor følger enkelte endringer i tildelingsbrevet for Skatteetaten 2020. 

 

Regjeringens tiltakspakker ifm. virusutbruddet – oppfølging i Skatteetaten 

Skatteetaten må følge opp tiltak på eget område som er besluttet i Regjeringens tiltakspakker 

ifm. virusutbruddet, jf. Prop. 52 S (2019-2020), Innst. 197 S (2019-2020), jf. Prop. 53 LS 

(2019-2020), jf. Innst. 198 L (2019-2020), Prop. 57 S (2019-2020), Innst. 200 S (2019-2020) 
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og Prop. 58 LS (2019-2020), Innst. 201 L (2019-2020). 

 

Evaluering av NTAES (s. 6) 

Finansdepartementet har sammen med Justis- og beredskapsdepartementet besluttet at 

evalueringen av NTAES ikke igangsettes i 2020.  

 

Internprising (s. 7) 

Fristen for redegjørelse om omfang og vurdering av internprisingskontroller og forslag til 

innretning på en analyse eller evaluering av Skatteetatens virkemiddelbruk på 

internprisingsområdet, endres fra 1. september 2020 til 31. desember 2020. 

 

Oversendelse av studie av praktiseringen av dagens regler om tilleggsskatt i 

skatteforvaltningsloven kapittel 14 (s. 10) 

Denne bestillingen utgår. 

 

Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten (s. 11) 

Tidspunkt for overføring av skatteoppkreverfunksjonen utsettes fra 1. juni 2020 til 1. 

november 2020, jf. eget brev fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet av 20. mars 2020.     

 

Evaluering av arbeidet med informasjonssikkerhet i alle underliggende etater (s. 13 og 14) 

Denne evalueringen vil ikke bli igangsatt i 2020. 

 

Oversende oversikt over forhold som er tatt opp i Riksrevisjonens regnskapsrevisjon for 2019 

(s. 16) 

Denne bestillingen utgår. 

 

Rapporter for 1. og 2. tertial 2020 (s. 19 og 20) 

Krav om oversendelse av overordnede risikovurdering og rapporter om 

vesentlige endringer i etatens vurderinger av operasjonelle risikoer og i etatens innspill til 

Finansdepartementets ROS-analyse, utgår. Sistnevnte rapport om ev. endringer i etatenes 

innspill til departementets ROS-analyse, skal i stedet oversendes samtidig med etatens 

årsrapport for 2020 (separat oversendelse). 

 

Skatteetaten skal for øvrig rapportere for 1. og 2. tertial 2020 i samsvar med det som fremgår 

av tildelingsbrevet for 2020. Den tekstlige delen av rapporteringen, herunder rapportering på 

områder som er spesielt nevnt for rapportering i 1. og 2. tertial i tildelingsbrevet (prioriterte 

tiltak mv.) og overordnet vurdering av resultatstatus (2. tertial), kan imidlertid være kortfattet.  

 

Oversendelse av forslag til effektindikatorer, styringsparametere og 

forklaringsvariabler for 2021 (s. 20) 

Denne bestillingen utgår. Behov for endringer i effektindikatorer, styringsparametre og 

forklaringsvariabler vil ev. kunne vurderes og håndteres ifm. arbeidet med foreløpig 

tildelingsbrev for 2021. 

 

Vedlegg 5 – rapportering utenom årsrapporten (s. 35-36) 

Rapportering 5, 7 og 13 utgår. 

 

Departementet legger generelt til grunn at Skatteetaten løpende gjør vurderinger av hvilke 

oppgaver som er mest kritiske og som bør prioriteres i den pågående virussituasjonen. Vi 
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minner om at etaten straks må ta kontakt med departementet uavhengig av fastsatte 

rapporteringstidspunkter dersom det skulle oppstå alvorlige avvik eller uforutsette situasjoner, 

jf. tildelingsbrevet punkt 7.4. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Hans Henrik Scheel  e.f. 

finansråd 

 

Øystein Schønberg-Grevbo 

ekspedisjonssjef 
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