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1. INNLEDNING
Dette dokumentet beskriver årsplan for ID-porten for 2019. Dokumentet inneholder en oversikt
over tjenester som genererer mye trafikk i ID-porten, faste og gjentakende tjenester og en oversikt
over kritiske perioder i løpet av året.

2. ÅRSPLAN FOR ID-PORTEN
Tidspunkt

Virksomhet

Beskrivelse av
tjenesten

Utdypende beskrivelse

15. desember

Skatteetaten

Skattetrekksmelding

Synliggjøring av skattetrekksmelding

(skattekort)

15.12. Utsending av varsel om

2018

skattetrekksmelding 15.12.
Brukeren kan velge å videresende
kopi til sin digitale postkasse.
Revarsel på SMS om
skattetrekksmelding. En del trafikk i
forbindelse med utsending av varsel.
Fra 3. januar

Lånekassen

og framover
Fra ca. 10.

Lånekassen

januar
10. januar

Første overføring av støtte

Mer trafikk fra starten av januar for å

til studenter/elever.

sjekke når støtten kommer.

Årsoppgaven publiseres på

Noe trafikk for å hente årsoppgaven

Dine sider.

elektronisk på Dine sider.

Landbruksdirektoratet Frist for etterregistrering

Noe trafikk i forkant av fristen

via Altinn
31. januar

Skatteetaten

Aksjonærregisteroppgaven.

Altinn innlevering, frist 31.januar

1. februar – 1. Vigo

Søknad til videregående

Felles løsning for alle fylker.

mars

opplæring.

Søknadsperiode: 1.2 – 1.3.

Ny frist etter
purring:
16. 02. 2019

Fristar:1.februar for særskilt inntak og
1. mars for ordinært inntak.
Februar –

Unit

April
15. mars

4. april 2019

Samordna opptak: Søknad

Søknadsperiode: 1.februar – 15.april.

til høyere grunnutdanning.
Landbruksdirektoratet Søknad om

Noe trafikk i forkant av fristen.

via Altinn

produksjonstilskudd,

Kan bli åpning for korrigering 15.-29.

Landbruksdirektoratet.

mars

Skattemelding publiseres i

Skattemelding åpnes i altin for 4 900

Altinn

000 skattytere. SVÆRT STOR

Skatteetaten

TRAFIKK
30.april

Skatteetaten

Innlevering skattemelding,

SVÆRT STOR TRAFIKK ved

lønnstakere og pensjonister, innleveringsfrist (30. april).
frist 30.4.
Slutten av
april / beg. av

Lånekassen

Søknad om stipend og lån

Noe større trafikk i lengre periode

åpner, høyere utdanning.

etter åpningen av tildelingssøknadene

mai
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Fra midten av

Lånekassen

mai
25. mai- 31.

Skatteetaten

mai

Søknad om stipend og lån

Opptak Telemark pleier være ca.

åpner, videregående skole.

midten av mai.

Innlevering skattemelding –

Stor trafikk 31.mai

næring.

Juni

Skatteetaten

August

Skatteoppgjør - lønnstakere Elektronisk skatteoppgjør. STOR
og pensjonister.

TRAFIKK.

Studenter og elever kan

Noe større trafikk i

søke om støtte hele

sommermånedene. Opptak til

sommeren.

videregående opplæring fra ca. 1. juli.

1. inntak videregående

Elever får tilbakemelding på om de

Oktober
Ikkje avklart
datoaar
Hele

Lånekassen

sommeren
Primo juli 18

Vigo

Dato kjem

har fått skoleplass.

01.03.19
20. juli

Unit

Samordna opptak: : Ledige

Søknadsperiode 20.-26. juli.

studieplasser åpner
17.- 26. juli

Unit

Samordna opptak:

Studenter får tilbakemelding på
søknad om høyere utdanning, samt
frist for å svare.

ca. 20. juli.

Lånekassen

Søknad om lån og stipend.

Noe mer trafikk, søknad om lån og
stipend, svar på høyere utdanning.

22. juli –

Vigo

2. inntak

15.august

Elever får tilbakemelding på om de
har fått skoleplass og har ca. 1 ukes
svarfrist.

Fra juli

Lånekassen

15. oktober

20. oktober-

Brev om omgjøring etter

Noe trafikk i denne perioden.

eksamen og kontroll mot

Sannsynlig at brev om omgjøring blir

likning.

sendt ut fra og med juli fra 2019.

Landbruksdirektoratet Søknad om

Noe trafikk i forkant av fristen.

via Altinn

produksjonstilskudd,

Kan bli åpning for korrigering 15. - 29.

Landbruksdirektoratet.

oktober.

Skatteetaten

Skattelistene publiseres.

Skattelistene blir publisert i perioden.

Skatteetaten

Skatteoppgjør

Elektronisk oppgjør.

10.november
Ikke avklart
August-

skattemeldingen – næring.

oktober
Ikke avklart
Desember

Lånekassen

Betalingsplan til studenter

De får betalingsplan før jul og første

som er ferdig med studier og betaling har frist 15. februar.
skal begynne å betale.

2.1

Faste tjenester

Virksomhet Beskrivelse

Utdypende beskrivelse

Skatteetaten

Frist for å levere A-melding er den 5. hver måned (i

A-melding

påfølgende måned), justert etter helligdager og helger.
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Skatteetaten

Skattetrekk og

Frist for innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift.

arbeidsgiveravgift

Innbetalingsfrist er den 15. annenhver måned (mars, mai, juli,
september, november, januar).

Elektronisk oppgjørsliste for
utleggstrekk hvor oppgjøret

Frister som over

kommer fra NAV
Skatteetaten

Faste forfall for mva

10. febr, 10. mars, 10. april, 10. juni, 31. august, 10. oktober
og 10. desember

Skatteetaten

Forskuddsskatt

Skatteetaten

Restskatt

Forfall og frist for innbetaling av forskuddsskatt 15. mars, 15.
mai, 15. september, 15. november
Fikk du skatteoppgjøret ditt 27. juni, er fristen for 1.fakturaen
20. august og 2. fakturaen 24. september.
Fikk du skatteoppgjøret ditt 15. august eller senere, er fristen
for 1. fakturaen 3 uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var
klart, og 2. fakturaen 8 uker etter at skatteoppgjøret ditt var
klart.

Skatteetaten

Faste forfall for særavgift

Forfall og frist for innbetaling er den 18. hver måned

Lånekassen

Betalingsfrist

Låntaker får automatisk den 15. hver måned som
betalingsdato, men låntaker kan endre betalingsdato til den 5.
eller 25. i hver måned.

NAV
NAV

Dine utbetalinger
Søknader og registreringer
hos NAV

Oversikt over utbetalinger fra NAV de tre siste måneder.
Registrering som arbeidssøker, søknad om
arbeidsavklaringspenger, dagpenger, søknad om
foreldrepenger, kontantstøtte, søknad om alderspensjon etc.

NAV

Innlevering av Meldekort -

Bruker leverer meldekort hver 14. dag. Frist kl. 24:00 natt til

Arbeidsavklaringspenger

tirsdag. Leverer i to puljer, dermed er det levering hver uke.

2.2

Kritiske perioder og datoer

Tabellen under viser et uttrekk fra årsplan med de mest kritiske tidspunktene.
Tidspunkt
Virksomhet
Beskrivelse
1. februar
Uke 5,6,7

Vigo

Søknadsfrist vidaregåande for særskilt opptak.

Skatteetaten-Altinn

Aksjonærregisteroppgaven, frist 31. 01,

31. 01 og 16. 02

Ny frist etter purring, 16. 02.

Uke 9 1.mars

Vigo

Søknadsfrist til videregående opplæring.

Uke 17 April/mai

Lånekassen

Søknad om stipend/lån for høgare utdanning opnar.

Uke 14 4.april

Skatteetaten - Altinn

Skattemeldingen legges ut for alle (svært stor trafikk første
dag, avtagende utover i april).

Uke 15 15.april

Unit

Søknadsfrist til høyere utdanning.

Uke 17 30.april

Skatteetaten - Altinn

Frist for å levere skattemeldingen – lønnsmottakere og

Uke 22 31.mai

Skatteetaten - Altinn

pensjonister.
Frist for å levere skattemeldingen – næring.
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Uke

Lånekassen

Svar på inntak høgare utdanning.

Juni og august

Skatteetaten

Skatteoppgjer - lønnstakere og pensjonister
Skatteoppgjør skattemeldingen – næring

oktober
Uke 29 20. juli

Unit

Ledige studieplassar åpner 20.juli

20. oktober, 10. nov Skatteetaten

Skattelistene publiseres

Uke 50,51,52

Varsel om skattetrekksmelding (skattekort) 15.12.

Skatteetaten

15. 12 og 17. 12

2.3

Kopi sendt digital postkasse 17.12

Leveranser ID-porten

Tidspunkt

Leveranse

19. februar

ID-porten 19-02

14. mai

ID-Porten 19-05

17. september

ID-porten 19-09

19. november

ID-porten 19-11

2.4

Vedlikehold leverandør

Tidspunkt

Beskrivelse
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