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

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 2. februar 2007 med forslag til ny
forskrift i medhold av ligningsloven § 6-13 nr 3. som vil medføre at opplysninger som skal
gis fra offentlige myndigheter etter ligningsloven § 6-13 nr 1 og 2 bokstav a, kan kreves
elektronisk om ikke navngitt person, bo, selskap eller innretning.

KS støtter departementets forslag om at opplysninger om utbetalinger av erstatninger,
tilskudd, bidrag, trygder og stønader rav skal gis automatisk. Tredjemannsopplysninger
som innberettes til ligningsmyndighetene brukes i økende grad som grunnlagsdata ved
forhåndsutfylling av selvangivelsen. Den foreslåtte oppgaveplikten vil bidra til økt kvalitet
på grunnlagsdata, noe som igjen vil føre til økt kvalitet på selvangivelsene og bedre
grunnlag for skjønnsligninger. Det er også grunn til å anta at antall skjønnsligninger vil bli
redusert. Dette vil medføre en nedgang i antall klagesaker/endringssaker til
likningskontoret og redusere antall henvendelser til de kommunale skatteoppkreverne når
det gjelder innfordring av skjønnsfastsatte krav.

KS er enig i at økt kvalitet på grunnlagsdata vil ha betydning for andre offentlige etater
som gjenbruker opplysninger fra ligningsetatens registre. KS vil spesielt peke på de
fordeler den foreslåtte ordningen vil ha for skattebetalingen. Det gjelder ikke minst overfor
den enkelte skattebetaler. Grunnlagsdata er en av flere kilder når det gjelder vurdering av
bl.a. innfordringsmuligheter og det vil være en fordel dersom tilgjengelige grunnlagsdata
også omfatter støtte til livsopphold og husleie fra sosialkontoret, bostøtte fra kommunen,
husleiestøtte fra Husbanken, stipend fra Lånekassen mv.

KS ser forslaget i sammenheng med forslaget om stilltiende aksept som grunnlag av
selvangivelsen, idet vi mener det må være en forutsetning for en slik ordning, at det innføres
en plikt til ukrevet å gi ligningsmyndighetene opplysninger om sosialstønad mv. Vi viser for
øvrig til vår høringsuttalelse av 26. mars 2007 om dette.
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KS har for øvrig ingen øvrige merknader til forslaget.
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