
 

Mandat for skatterevisjon på oppdrag for Stortingets administrasjon 

Det skal foretas en bred gjennomgang av skattemessige forhold knyttet til ordningene for 

stortingsrepresentantene. Revisjonen skal gi oversikt over alle skattemessige forhold knyttet til 

representantenes ordninger, slik at det kan ryddes opp der det eventuelt skulle vært skatteplikt og 

for å sikre at skatteplikten blir korrekt håndtert fremover. 

Basert på korrekt skattemessig behandling skal revisjonen gå gjennom enkeltsaker der det kan være 

eller ha vært skattemessige problemstillinger, som blir innrapportert eller oppdaget under 

gjennomgangen. Revisjonen skal i disse sakene vurdere om det skulle vært beregnet inntektsskatt 

med tilhørende arbeidsgiveravgift knyttet til ytelser og ordninger for representantene. Dette 

inkluderer å avklare hva som er riktig å innberette for den enkelte.  

I tillegg til håndteringen av enkeltsaker, skal det gjennomføres en bred revisjon av alle skattemessige 

sider ved ordningene for representantene. 

Både for å avklare hvordan enkeltsaker skal håndteres fra Stortingets administrasjons side og for å få 

nødvendige avklaringer når det gjelder revisjonen for øvrig, skal revisjonen ha kontakt med 

skattemyndighetene på vegne av Stortingets administrasjon og sørge for nødvendig veiledning 

derfra. 

Revisjonen skal også ha kontakt med berørte stortingsrepresentanter på vegne av Stortingets 

administrasjon, når det er nødvendig for å avklare enkeltsaker eller innhente eller gi informasjon for 

øvrig. 

Vurderingen av enkeltsaker skal gjennomføres så raskt og effektivt som mulig, og slik at de blir 

håndtert på korrekt måte og med riktig resultat. Enkeltsakene skal løpende følges opp og ferdigstilles 

så raskt som det lar seg gjøre, uavhengig av fristen nedenfor for den generelle gjennomgangen. 

Revisjonen må selv ta stilling til hvor langt tilbake i tid enkeltsaker skal vurderes. 

Revisjonen av de skattemessige sidene ved ordningene for representantene skal resultere i en 

rapport som skal overleveres Stortingets administrasjon innen 30. november 2021. 

Revisjonen vil få all nødvendig informasjon og bistand fra Stortingets administrasjon. 

 


