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Horing —gjennomforing av avtale mellom Norge og USA om FATCA og
generell innforing av tilsvarende opplysningsplikter

Viviser til høringsbrev datert 15.4.2013 og høringsnotat av samme dato. Høringsfrist er 17.6.2013.

NTL Skatt er ikke satt opp som høringsinstans, men vi velger likevel å gi noen korte, generelle

kommentarer til høringen.

Høringen har sin bakgrunn i en avtale som allerede er inngått mellom Norge og USA om automatisk

utveksling av kontoopplysninger mv. om amerikanske kundeforhold i norske finansinstitusjoner.

Det er kanskje litt spesielt at en annen stat (USA) har "diktert" et regelverk rettet mot et annet lands

finansinstitusjoner, under en "trussel" om at de som ikke følger opp dette, vil bli pålagt kildeskatt på

alle utbetalinger til amerikanske borgere.

Finansdepartementet har så valgt å foreslå at disse institusjonene skal rapportere til norske

skattemyndigheter, samtidig som det foreslås en generell rapporteringsplikt som omfatter alle

kunder og ikke bare amerikanske borgere.

Vi støtter likevel intensjonen bak en slik lovpålagt rapporteringsplikt, da dette bl.a. vil sikre kvaliteten

på fremtidige grunnlagsdata til bruk i de forhåndsutfylte selvangivelsene på et område der dagens

regelverk nok ikke er godt nok mht. at alle skattepliktige finansinntekter også blir beskattet. Videre

ser vi positivt på at det tilrettelegges for mer utveksling av slik informasjon over landegrensene, i

kampen mot global skatteunndragelse.

Vi er ellers av den oppfatning at det vil være nødvendig med en relativ lang tidshorisont før alle

nødvendige system er på plass. De frister for gjennomføring av rapporteringen som er gitt i avtalen

med USA ligger i bunnen for høringsforslaget, men det kan nok stilles spørsmål ved om dette gir de

norske aktørene (finansinstitusjonene og skattemyndighetene) tilstrekkelig med tid for de

nødvendige gjennomføringsprosessene.

Forslaget vil utvilsomt få betydelige administrative og økonomiske konsekvenser for

skattemyndighetene, noe som også fremgår av høringens pkt. 11.2.

Vi legger til grunn at dette ikke vil gå ut over de fremtidige ressurser som tilføres ytre etat, men at

det må sørges for ekstra bevilgninger for utvikling og gjennomføring av de systemer som vil være

nødvendig for å kunne gjennomføre en slik utvidet innrapportering, samt en videre rapportering til

amerikanske myndigheter. Videre legger vi til grunn at effektivitetsgevinster og gevinster knyttet til

proveny som ev. vil komme som en følge av bedre kvalitet på grunnlaget for ligningen, ikke vil føre til

inndragning av ressurser fra ytre etat.
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Til sist kan det nevnes at høringen i denne omgang kun omfatter forslag til overordnede hjemler i

ligningslovens §§ 5-4, 5-9 og 5-11, samt hjemmel for å kunne gi nærmere forskrifter i § 5-12. Vi

legger til grunn at forskriftsregelverket også vil bli utsendt på høring når dette er klart.

Med hilsen
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