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34,2 milliarder til fellesskapet 

Skatteoppgjøret for inntektsåret 2012 viser at den nordnorske 

befolkningen bidro med ca. 34,2 milliarder skattekroner til fellesskapet. 

Dette er en økning på 1,1 milliarder kroner i forhold til 2011. 

I dag er siste skatteoppgjør for inntektsåret 2012 klart. Det totale skatteoppgjøret viser at 374 280 

lønnstakere, pensjonister og personlige næringsdrivende i Nord-Norge til sammen betaler 31,6 

milliarder kroner i skatt. I gjennomsnitt bidrar den enkelte personlige skattyter med kr 84 400 til 

fellesskapet. I tillegg har 20 062 nordnorske selskap bidratt med 2,6 milliarder kroner. Dette er 130 

000 kr i gjennomsnitt fra hvert selskap. 

 

- På grunn av fortløpende skatteoppgjør etter hvert som selvangivelsene blir ferdigbehandlet 

er det nå færre som må vente til oktober for å få sitt skatteoppgjør. Flere skatteoppgjør er en 

økt service til skattyterne, sier avdelingsdirektør Helge Aune. 

 

Penger til gode og restskatt 

291 004 skattytere har fått til gode skatt på til sammen 3,5 milliarder kroner. 64 807 skattytere i 

nord har måttet dele en restskatt på 1,1 milliard kroner. Gjennomsnittlig tilgodebeløp utgjør kr 12 

027, mens gjennomsnittlig restskatt utgjør kr 16 973. 

 

1 av 9 selskaper har ikke ennå levert selvangivelsen 

På tross av stort fokus fra Skatteetaten på å få selskaper til å levere selvangivelsen innen fristen, 

mangler Skatt nord fortsatt selvangivelsen fra 1 av 9 selskaper.  

 

- Det er meget alvorlig at så mange selskaper ikke overholder leveringsfristen. Skatt nord 

kommer til å ha betydelig fokus på disse selskapene framover, sier avdelingsdirektør Helge 

Aune.  

 

Vår erfaring er at mange av de som ikke leverer oppgaver til Skatteetaten er selskaper med dårlig 

økonomi og underskudd. Mens økonomisk sunne og seriøse selskaper i større grad overholder 

fristene. 

Skattelistene for inntektsåret 2012 

Skattelistene blir offentlig fredag 18. oktober. Stortinget har bestemt at skattelistene ikke skal være 

tilgjengelig for fritt søk i landets nettaviser. De som ønsker å søke i skattelistene må logge seg på 

med MinID på skatteetaten.no. 



Skatteetaten 

pressemelding 
 16. oktober 2013, side 2 
 
 

Feil i skatteoppgjøret 

Det er en klagefrist på 6 uker fra skatteoppgjøret er sendt skattyter. I klagen må det gå frem hva som 

er feil og begrunnelsen for dette. De som har restskatt og sender klage må betale restskatten i tide 

for å unngå forsinkelsesrenter fra forfall til skatten blir betalt. 

 

Nærmere om skatteoppgjøret 

Det er utarbeidet detaljerte oversikter hvor opplysningene om skatteoppgjøret for den enkelte 

kommune fremgår, se vedlegg. 

 

 

For mer informasjon om likningen, kontakt: 

Avdelingsdirektør Helge Aune, tlf 916 67 007 

Seksjonssjef Ketil Svanholm, tlf 958 23 323 

Kommunikasjonsrådgiver Randi Iversen, tlf 913 484 55 

Kommunikasjonsrådgiver Per Storlien, tlf 900 36 808 

 

 

For mer informasjon om skatteoppgjøret, tilgodebeløp og restskatt, kontakt: 

Skatteoppkreveren for den respektive kommune 

 


