
Styrets årsberetning 2018

Skattebetalerforeningen ble dannet i 1952, og feirer 67 år i år. Det er vedtektsfestet at
organisasjonen skal være partipolitisk nøytral. Foreningen skal være skattebetalernes talerør
overfor myndighetene, politiske organer og media. Vi skal også informere og bistå rundt
skatte- og avgiftsspørsmål for enkeltmedlemmer. Siden 2013 har Skattebetalerforeningen
holdt til i Kongens gate 14 i Oslo sentrum.

Foreningen mottar ikke driftstilskudd eller offentlig støtte. Dermed er foreningen avhengig av
inntekter fra medlemskap, rådgivning, kurs og salg av litteratur.

Skattebetalerforeningen består av flere juridiske enheter:

- Skattebetalerforeningen, med det heleide datterselskapet 3SF skatteadvokater AS.
- Skattebetalerforeningens rettssikkerhetsfond. Fondet deler ut støtte til domstols- og

klagebehandling av saker av prinsipiell betydning, samt til konkrete prosjekter som
har som mål å fremme borgernes rettssikkerhet på skatte- og avgiftsområdet. Støtte
deles ut basert på søknader.

- Jubileumsfondet deler ut stipend til forskning innen skatterett. Fondet administreres
og forvaltes i sin helhet av Unifor,

Medlems- og kursutvikling

Ved utgangen av 2018 hadde Skattebetalerforeningen 11 663 medlemmer. 1 542 av disse
var bedriftsmedlemmer. På samme tid i 2017 hadde foreningen 12469 medlemmer. Dette gir
en samlet nedgang på i underkant av 6 prosent.

Kursvirksomheten er en viktig inntektskilde for foreningen, og høysesongen er fra september
til januar. I denne perioden 2018-2019 hadde foreningen 4401 betalende kursdeltakere.
Samme tall for 2017 var 3 777. Vi så dermed en oppgang på over 16 prosent. Vi solgte 121
kursabonnement i 2018.

Salg av litteratur har en viktig informasjonsrolle for foreningen. Årlig utgis Skattehåndboken,
medlemsbladet Skattebetaleren sendes ut til medlemmer og abonnenter, og i tillegg gir
foreningen ut fagtidsskrift innen skatt og moms. Skattebetalerforeningen tilbyr også fagbøker
i en egen bokhandel på skatt.no.

økonomi og regnskap

Skattebetalerforeningen hadde i 2018 totale driftsinntekter på 21167 826 kroner, som er 855
307 kroner lavere enn i 2017. Totale driftskostnader utgjorde 22 184 363 kroner, som er
197 064 kroner lavere enn i 2017. Foreningen får dermed et driftsresultat på minus 1 016
537 kroner før netto finansposter.

Netto finansposter endte på 436 947 kroner. Dette medfører at underskuddet etter
finansposter blir på 579 590 kroner.



Styret mener vilkårene for videre drift er til stede, og regnskapet er avlagt under denne
forutsetning.

Andre forhold

Arbeidsmiljøet i foreningen er meget godt, og sykefraværet ligger på et lavt nivå. Det har ikke
oppstått skader eller ulykker i forbindelse med utføring av arbeidet. Foreningen hadde 13,7
årsverk ved utgangen av 2018.

Foreningens virksomhet er ikke til skade for det ytre miljø.

Styret i foreningen består av 2 kvinner og 3 menn, I administrasjonen var det ved utgangen
av 2018 ansatt 5 kvinner og 9 menn. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak for å fremme
likestilling mellom kjønnene.
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