
INNHOLD
 Politiske artikler/Meninger 
knyttet til økonomi

 Stoff for næringsdrivende

 Andre økonomiske nyheter 
enn skatt og avgift

 Stoff om sparing

ANNONSEPRISER

Skattebetaleren er et skattefaglig tidsskrift som utgis av Skattebetalerforeningen. I 
Skattebetaleren serverer vi stoff om nye og gjeldende skatte– og avgiftsregler i Norge, 
men også om andre lands regler som påvirker norske skatteytere. Vi belyser de 
praktiske konsekvensene av skatte– og avgiftsreglene og gir konkrete råd av betydning 
for privatpersoner og bedrifters økonomi. Det finnes både fagstoff om skatt og avgift, 
omtale av konkrete dommer og saker som angår økonomien. 

Artikkelforfatterne er noen av landets fremste skatte– og avgiftseksperter. 

ØNSKER DU Å ANNONSERE I SKATTEBETALEREN?
  Kontakt 07 Media v/Per-Olav Leth
  Telefon 91 81 60 12
  E-post perolav@07.no

SANDEFJORD

SPESIAL- 
PLASSERINGER

2. omslag: 16 000 

3. omslag: 15 000

Bakside 17 000

Alle priser ekskludert MVA.

UTGIVELSESPLAN

Utgave Annonsefrist Utgivelse
1/2016 14. januar 4. februar
2/2016 25. februar 17. mars
3/2016 2.juni 23. juni
4/2016 25.august 15. september
5/2016 27. oktober 17. november

MÅLGRUPPE
 Skattebetalerforeningens 
medlemmer

 Små og mellomstore private og 
offentlige bedrifter

  Bedriftseiere- og ledere 

KOMMENTAR

– Skatteetaten 
bør ikke glemme 

at etaten også 
har et ansvar 

når det gjelder 
forvaltning
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8 skattegrep du kan gjøre før nyttår – og ett du må huske etter nyttår

STATSBUDSJETTETOmstridte skatteforslag

ARBEIDSGIVER15 vanlige spørsmål og  svar om a-ordningen

SPARINGGlem fjellvettreglene –  husk sparevettreglene

KOMMENTAR
– Forslag til skatte endringer 

bør være gjennom tenkte. Det skjer ikke 
alltid.

Skattebetaleren 2016

TEKNISKE DATA
 Opplag: 16 000

 5 utgivelser i 2016

DISTRIBUSJON:
 Posten Norge AS og   
Helthjem AS

1/4 side liggende: 
194x62h

  

1/1 + 1/1 side - oppslag
210x275 mm
+ 3 mm utfall

Kr 20 000

1/1 side
190x261 mm 

Kr 14 600

1/2 side 
stående
92x261 mm

Kr 9 900

1/2 side 
liggende
190mmx128mm

Kr 9 900

1/4 side 
stående
92x128 mm

Kr 6300

1/4 side
liggende
190x62 mm

Kr 6300

84% av bladets bedriftsmedlemmer leser bladet og 89% av disse bestemmer eller har innflytelsesmulighet på innkjøp/investeringer. Tall fra Ipsos MMI juni 2015


