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HØRING – FORSLAG TIL NY SKATTEFORVALTNINGSLOV 

Vi viser til departementets høringsbrev av 21. november 2014 samt høringsnotat av 

samme dato. 

 

Generelt 

 

ØKOKRIM er positiv til at forvaltningsreglene for skatt og avgift samles i én uttømmende 

skatteforvaltningslov, som vil erstatte ligningsloven og en rekke skatteforvaltningsregler i 

annet regelverk. Vi deler departementets oppfatning om at det er et sterkt behov for å 

gjøre regelverket mer oversiktlig og brukervennlig. En harmonisering og samordning av 

regelverket vi bidra til dette. 

 

Departementet legger i begrenset grad opp til materielle endringer i skatteforvaltnings-

regelverket. Dette er etter vår oppfatning et godt utgangspunkt. Mange av 

bestemmelsene i ligningsloven har blitt til over tid i takt med et økt behov for moderne og 

tilpassede regler på dette feltet. Dette gjelder blant annet reglene om taushetsplikt, 

alminnelig opplysningsplikt og kontroll, men også andre regler har kommet til og blitt 

gjort mer robuste i takt med at samfunnet har blitt mer komplisert og behovet for et 

regelverk som understøtter bekjempelse av skattekriminalitet har blitt mer tydelig. Vi er 

generelt positive til at denne typen regler videreføres og gis et generelt anvendelses-

område gjennom ny felles skatteforvaltningslov, særlig siden reglene har kommet til 

gjennom grundig forarbeid og i all hovedsak fungerer godt i dag og sikrer en god 

ligningsforvaltning og kontroll. 

 

Vi vil i det følgende kommentere noen av de foreslåtte reglene særskilt. 

 

 

Lovens kapittel 3 – taushetsplikt 

 

Det er viktig for kriminalitetsbekjempelsen at taushetspliktsreglene inneholder 

unntaksbestemmelser som sikrer en hensiktsmessig informasjonsutveksling mellom ulike 

forvaltningsorganer og mellom det enkelte forvaltningsorgan og politiet. Vi støtter at de 

nye bestemmelsene om taushetsplikt utformes etter mønster av ligningsloven § 3-13, 
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merverdiavgiftsloven § 13-2 og tolloven § 12-1. Vi er også positive til at 

skattemyndighetene skal kunne utveksle opplysninger med Stiftelsestilsynet og slutter oss 

til departementets begrunnelse for dette.  

 

Lovens § 8-1 – alminnelig opplysningsplikt 

 

ØKOKRIM støtter at det i ny skatteforvaltningslov inntas et krav om at den som leverer 

skattemelding skal gi riktige og fullstendige opplysninger, opptre aktsomt og lojalt og 

varsle skattemyndighetene om eventuelle feil. Dette vil innebære en videreføring av den 

lovfestede lojalitetsplikt og aktsomhetsnorm som ble vedtatt i 2009 og er etter vår 

oppfatning viktig for å synliggjøre skattepliktiges ansvar innen et område som i utpreget 

grad bygger på tillit.  

 

Lovens § 12-6 – frister for endring av skattefastsetting mv. 

 

Departementet foreslår fortsatt 10 års endringsadgang blant annet dersom den 

skattepliktige anmeldes for brudd på bestemmelsene i straffeloven §§ 378 og 379 og 

anmeldelsen fører til straffereaksjon for brudd på de nevnte bestemmelsene. Etter vår 

oppfatning bør endringsadgangen være den samme også i de tilfeller politiet på eget 

initiativ iverksetter etterforsking for brudd på §§ 378 eller 379, og dette fører til en 

straffereaksjon uten at det foreligger en anmeldelse. I så fall bør lovteksten i § 12-6 

endres tilsvarende. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Thomas Skjelbred 

assisterende ØKOKRIM-sjef 

 

              Geir Kjetil Finneide 

              fagdirektør 
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