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Høring -  forslag til forskrift om offentlige myndigheters plikt til ukrevet å gi lignings- og
merverdiavgiftsmyndighetene opplysninger om utbetaling av erstatninger,  tilskudd,
bidrag,  stønader, mv.

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev 2. februar 2007.

Lignings- og avgiftsmyndighetene har i dag hjemmel til å be om opplysninger om navngitt person
får stønader, erstatninger, mv., fra andre offentlige myndigheter. Høringsbrevet inneholder forslag
til forskriftsbestemmelser om at opplysningene skal gis ukrevet om ikke navngitt person, bo,
selskap eller innretning, og at slike opplysninger skal gis ligningsmyndighetene på maskinlesbart
medium. Offentlige myndigheter som administrerer offentlige registre over kapitalgjenstander skal
også ukrevet levere oppgaver med opplysninger fra registeret.

Toll- og avgiftsdirektoratet har ingen innvendinger mot forskriftsforslaget.

I forskriftsutkastet § 2 annet ledd fremgår at Skattedirektoratet for hvert år kan fastsette nærmere
hvilke typer erstatninger, tilskudd, stønader, mv. eller kapitalgjenstander det skal gis oppgave over.
Det forutsettes derfor at det blir foretatt en nærmere gjennomgang av de ordninger som
administreres av tollmyndighetene, og som kan være aktuelle i denne forbindelse. Det må herunder
også drøftes hvordan innberetningen av opplysninger skal skje i forhold til våre systemer

Når det gjelder hvilke opplysninger som kan være aktuelle å vurdere avgitt i forhold til den
foreslåtte forskrift, kan følgende ordninger nevnes:

- Rentegodtgjørelse som ytes for beslaglagte beløp av valuta.

- Dekning av saksomkostninger med hjemmel i forvaltningsloven § 36 og rentetapserstatning, mv.,
med hjemmel i erstatningslovgivningen.

- Innvilgelse av tilskudd som kompensasjon for avgift på sukker som brukes til biavl med hjemmel i
særavgiftsforskriften § 3-16-4, jf. stortingsvedtaket for sukker mv.

- Innvilgelse av refusjon for innbetalte avgifter for avgiftsbelagte produkter levert til bruk om bord i
fiske - og fangstfartøy med hjemmel i særavgiftsforskriften kapittel 4-2, jf. stortingsvedtakene om
CO 2 - avgift på mineralske produkter og grunnavgift på fyringsolje mv.
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- Innvilgelse av tilskudd som kompensasjon for avgift på bensin til båt eller snøscooter i veiløse
strøk med hjemmel i særavgiftsforskriften § 3-9-4, jf. stortingsvedtaket om avgift på bensin.

- Innvilgelse av kompensasjon for toll, særavgifter og merverdiavgift på proviant som er forbrukt
om bord på fartøyer som driver fiske og fangst i fjerne farvann med hjemmel i forskrift 83 til
merverdiavgiftsloven.

En ordning som trolig vil falle utenfor forskriften, er tollmyndighetenes administrering av tilskudd
til bobehandlingen av konkursboer.
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