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Skattebetalerforeningen ble stiftet i 1952, og er altså 67 år år. Vi er en uavhengig
medlemsorganisasjon som bistår og taler på vegne av våre om lag 12.000 medlemmer, I
tillegg tar foreningen også opp prinsipielt viktige saker som gavner alle skattebetalere — ikke
bare foreningens medlemmer.

Foreningen har etablert et eget advokatkontor, SBF skatteadvokater, som bistår medlemmer
med saker som er mer ressurskrevende og som går ut over det som ligger inkludert i
medlemskapet. I tillegg har vi etablert et eget rettssikkerhetsfond som kan gi finansiell støtte i
saker som angår skattebetalernes rettssikkerhet.

Helt fra starten har vi vært på norske skattebetaleres side. Foreningen jobbet tidlig aktivt mot
høy marginalskatt, men de siste årene har vii mye større grad jobbet med rettssikkerhet for
den enkelte skattebetaler. Vi er den eneste uavhengige aktøren i Norge som snakker
skattebetaleres sak på den måten, og vi er stolte av vår posisjon som en aktør viktige
samfunnsaktører lytter til før beslutninger tas.

Våre viktigste oppgaver, slik vi ser dem, er å:

•. Påvirke skatte- og avgiftspolitikken.
+ Informere om skatt og skatterelaterte temaer.
• Bistå enkellmedlemmer i skattejuridiske spørsmål.
•• Skape avgifts- og skatteengasjement.

Påvirkning

Gjennom direkte kontakt med politikere, aktuelle myndigheter og media skal
Skattebetalerforeningen påvirke skatte- og avgiftspolitikken som føres i Norge.

Vi har ved flere anledninger sett at vårt engasjement har vært en nøkkel for å få gjennomslag
i prinsipielt viktige skattesaker.

I løpet av året har vi avgitt høringsuttalelser i blant annet følgende saker:

• Høyring av forslag om endringar i reglane om lempning av krav som vart krevd inn av
Skatteetaten.

• Høring - forslag om opplysningsplikt for formidlingsselskaper mv.
• Høring - overføring av oppgaver fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet.

I tillegg har det blitt stadig mer viktig for oss å ikke bare snakke om rettssikkerhet og
skattepolitikk, men også snakke om hvordan skattepengene brukes. Det er et felt som
henger tett sammen med skatteinngangen, og bruken av skattepenger er med på å
legitimere skattesystemet. Siden høsten 2015 har Skattebetalerforeningen, i samarbeid med
Nettavisen, jobbet med «Sløseriprisen». Dette er en pris som deles ut til den offentlige
instansen som har sløst mest med skattepenger i løpet av året som gikk. Vi ser dessverre
mange gode kandidater hver eneste måned.



Informere

Våre medlemmer informeres gjennom flere forskjellige kanaler. Vi utgir medlemsbladet
Skattebetaleren. Dessuten gir vi ut publikasjonene Skattenytt og Avgiftsnytt, samt
Skattehåndboken.

Vår hjemmeside, www.skatt.no, er flittig brukt av både medlemmer og andre, og vi ser at
stadig flere velger å oppdatere seg om skatterelaterte temaer på denne måten.

Medlemmer og andre interessenter nås også gjennom sosiale medier som Facebook og
Linkedin, samt søkemotoren Google — i tråd med utviklingen samfunnet. En viktig digital
kanal for oss er nyhetsbrev på e-post, hvor vi ser at mange bruker vår informasjon for å
holde seg oppdatert på skatterelaterte emner.

De siste årene har vi også arrangert gratisseminarer for medlemmer flere steder i Norge.
Temaene har blant annet vært tips til skattemeldingen, råd om arv, skattetilpasninger og
gode råd for ungdom.

Hvert eneste år er det også en rekke personer som tar et av våre mange kurs innenfor
regnskap og skatt. Vi holder både vanlige klasseromskurs av kortere varighet,
dagskonferanser, en håndfull svært populære utenlandskurs til forskjellige destinasjoner og i
tillegg har vi etter hvert opparbeidet et godt tilbud av forskjellige nettkurs. For å lese mer om
dette, besøk www.skatt.no/kurs.

Bistå

Det som gir oss i Skattebetalerforeningen ekstra tyngde i skattesaker og i opinionen er at vi
har løpende kontakt med medlemmene våre og bistår dere når dere har behov for det. Det
innebærer at vi til enhver tid har «fingeren på pulsen», og vet hvilke temaer som er
vanskelige for norske skattebetalere og hvor de møter motstand.

Inkludert i medlemskapet er bistand i skattespørsmål, og erfaringsmessig benytter omtrent
en tredjedel av dere medlemmer dere av dette tilbudet hvert år.

Det er mange spørsmål om fast eiendom, konkrete spørsmål om skattemeldingen og fradrag
og spørsmål fra næringsdrivende. Mange har spart store beløp på våre råd om boligsalg,
generasjonsskifter og hvordan man kan bedrive fornuftig og lovlig skatteplanlegging.

Fra og med 2013 gjorde vi det mulig å opparbeide seg en tidskonto, slik at dersom du ikke
ber om bistand fra oss ett år, så overføres den ubenyttede tiden til neste år. På den måten
kan du om få år ha rett til flere timers gratis juridisk bistand dersom det skulle dukke opp et
tema hvor du trenger bistand. Vi er fornøyde med denne ordningen, som gir deg som
medlem en rimelig «forsikring». Bedriftsmedlemmer har videre rammer enn dette, og kan
ringe oss så ofte de vil gjennom hele året — uten tidsbegrensning.

Dersom bistanden du får gjennom medlemskapet ikke er nok, eller du vil møte oss eller ha
skriftlig bistand, kan du også få det hos vårt advokatkontor 5SF skatteadvokater. Vi har i



løpet av 2018 både håndtert vanlige klagesaker av forskjellig art, bistått medlemmer med
skattemeldingen og sågar vært prosessfullmektig rettssaker.

Skape avgifts- og skatteengasjement

Vi er ofte benyttet som kilder i saker om skattemeldingen, arv, skatterådgivning og i
forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet. Vår stilling, som faglig sterke eksperter
innen skatterelaterte temaer, gjør oss til gode talspersoner på vegne av norske
skattebetalere.

At vi er gode fagpersoner er også en god ballast å ha med seg når vi skal forsøke å forfekte
et annet, men like viktig syn: At samfunnet bør ha respekt for norske skattebetalere, Dette
kan berøre alt fra rettssikkerhet via Skatteetatens service til samfunnets omtale av
skattebetalere som jobber mye og legger igjen tilsvarende store beløp til fellesskapet.

Vi skal være en forening som jobber for å skape engasjement rundt skatt, men vi skal være
kompramissløst på din side.


