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Høring - om gjennomføring av avtale mellom Norge og USA om FATCAog
generell innføring av tilsvarende opplysningsplikter
Det vises til Finansdepartementets brev av 15. april 2013 hvor Statistisk sentralbyrå (SSB) blir bedt om å gi
synspunkter på forslag om gjennomføring av avtale mellom Norge og USA om FATCA og generell
innføring av tilsvarende opplysningsplikter. Departementet foreslår å innføre en hjemmel i ligningsloven
som legger til rette for at regler som er nødvendig for at Norge skal overholde sine forpliktelser etter avtalen
kan fastsettes i forskrift. Nødvendige regler som vil bli fastsatt i forskrift seinere gjelder blant annet
utvidelse av dagens krets av opplysningspliktige aktører på finansområdet og av dagens rapporteringsplikt
av finansielle aktiva.

Det foreslås å gjøre opplysningsplikten til norske skattemyndigheter generell for å styrke Skatteetatens
grunnlagsdata fra tredjepart, noe som forventes å føre til riktigere beskatning og økte etterlevelse av
skatteregler.

SSB vil også påpeke at den generelle utvidelsen av rapportering fra finansielle foretak og av opplysninger
om finansielle aktiva til skattemyndighetene vil gi et bedre datagrunnlag for statistikk om deler av finansiell
sektor som det i dag er vanskelig å skaffe informasjon om. Det vil også gi mer informasjon til statistikk om
verdipapirer og finansregnskapet for husholdningene, der selvangivelsesdata er en viktig kilde, og til
populasjonsarbeid vedrørende fordringer og gjeld overfor utlandet, særlig hvis det etter hvert inngås avtaler
med flere land.

SSB har ellers ingen merknader til forslaget i høringen.
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