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Skattekontoret har besluttet å gjennomføre kontroll av grunnlaget for arbeidsgiveravgift for perioden 1.1.2017 
31.12.2020. Kontrollen er begrenset til arbeidsgiveravgift for pendlerboliger som er tildelt fra Stortinget. 

I første omgang har skattekontoret behov for en fullstendig oversikt over hvem som har fått tildelt pendlerbolig i 
perioden. Skattekontoret ber derfor om at et Excel-skjema fylles ut og returneres innen 10. desember 2021, se 
punktet om dette nedenfor. Dersom dere ønsker å bruke et annet format, er det fint om dere tar kontakt. 

Skattekontoret har videre behov for opplysninger om hvilken informasjon som er gitt til de som har fått tildelt 
pendlerbolig, se punktet om dette nedenfor. Disse opplysningene sendes innen 22. desember 2021. 

På grunnlag av oversikten over alle som har fått tildelt pendlerbolig, vil skattekontoret også innhente relevante 
opplysninger fra disse. 

Eventuelle korrigerte a-meldinger for perioden hvor vi har varslet om kontroll (1.1.2017 - 31.12.2020), vil bli brukt 
som grunnlag i skattekontorets kontroll av og eventuell endring av arbeidsgiveravgiften. 

Opplysninger som skal oversendes skattekontoret innen 10. desember 2021 

• 	 Navn og fødselsnummer til den som har fått tildelt pendlerbolig (her "arbeidstaker") 
• 	 Periode mottaker har hatt pendlerboligen disponibelt (dato til dato) 
• 	 Om arbeidstaker har betalt leie for pendlerboligen og i tilfelle beløp pr. måned 

Opplysningene registreres i Lenken er aktiv kun i 4 dager. Klikk på lenken, last ned 
skjemaet fra skytjenesten Sharefile og lagre skjemaet hos dere for registrering av opplysningene. 

Ferdig utfylt skjema returneres til oss som vedlegg til vanlig e
«Stortinget.no», til med kopi til 
«stortinget.no» er en sikker (kryptert) linje. 

I e-posten oversendes navn, telefonnummer og e-postadresse til den som vil være kontaktperson hos dere ved 
gjennomføring av kontrollen. 

Opplysninger som skal oversendes skattekontoret innen 22. desember 2021 

• 	 Kopi av søknadsskjema som har vært brukt for å få tildelt pendlerbolig i kontrollperioden (ikke skjema 

som er fylt ut). Hvis det finnes flere versjoner, skal alle versjoner sendes 

• 	 Kopi av egenerklæring ved forlenget tildeling av pendlerbolig (ikke skjema som er fylt ut) 
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• 	 En redegjørelse for hvilken informasjon om skatteplikt for pendlerbolig som er gitt ifm. tildeling og 

forlengelse, samt generell informasjon om skatteplikt som har vært tilgjengelig 

Plikt til å yte bistand 
Den opplysningspliktige eller deres fullmektig plikter å bistå under kontrollen, gi de opplysningene og legge frem 
den dokumentasjonen som skattekontoret ber om. 

Dersom berørte ikke medvirker til kontrollen, kan skattekontoret ilegge administrative reaksjoner og straff. 

Taushetsplikt 
Alle som er ansatt i eller arbeider for Skatteetaten, har plikt til å sørge for at uvedkommende ikke får tilgang til 
opplysninger om økonomiske, bedriftsmessige eller personlige forhold vedrørende virksomheten deres. 
Taushetsplikten er generell og gjelder forhold som blir kjent for oss før, under og etter kontrollen. 

Dere kan klage på pålegget om å medvirke til kontrollen 
Den som blir pålagt å gi opplysninger eller medvirke til kontrollen, kan klage til skattekontoret på dette. 
Klagefristen er en uke. Dere kan ikke klage på beslutningen om å gjennomføre kontrollen. 

Aktuelle regler 
Følgende lover og forskrifter er aktuelle for informasjonen i dette brevet: 

• plikten til å gi opplysninger: se skatteforvaltningsloven § 10-1 
• unntak for adgangen til egenendring: se skatteforvaltningsloven § 9-4 
• retten til å klage over pålegg: se skatteforvaltningsloven§ 10-13 og forvaltningsloven § 14 

Lover og forskrifter det er henvist til, finner dere på lovdata.no. 

Har dere spørsmål? 
Spørsmål om kontrollen kan rettes til -påtelefon-

Det er viktig å oppgi referansenummeret når dere kontakter oss. Referansenummeret er oppgitt øverst i brevet 
under 'Vår referanse'. 

underdirektør 
Brukerdialog, juridisk stab 
Skatteetaten 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur 
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