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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, trygder, stønader mv.

Vi viser til brev datert den 02.02.2007 med oversendelse av høringsnotat om forslag til
forskrift om offentlige myndigheters plikt til ukrevet å gi lignings- og
merverdiavgiftsmyndighetene opplysninger om utbetaling av erstatninger, tilskudd, bidrag,
trygder, stønader mv.

NKK ønsker dette forslaget velkommen. En ordning med oppgaveplikt for sosialstønad og
andre typer ytelser fra det offentlige er etter NKKs mening helt nødvendig dersom det skal
innføres en løsning med stilltiende aksept av selvangivelsen.

En automatisk innberetning av offentlige ytelser har en rekke fordeler både for
skattebetalerne, ligningsetaten og skatteoppkreverne.

NKK mener den foreslåtte oppgaveplikten vil føre til at ligningsmyndighetene i mange
tilfeller får et langt bedre grunnlag når ligning skal fastsettes. Bedre grunnlagsdata vil føre til
økt kontroll med skattyternes opplysninger, kvalitativt bedre skjønnsligninger og – ikke minst
– færre skjønn der det ikke foreligger noen form for grunnlagsdata. For ligningskontorene
betyr dette færre henvendelser og klagesaker, og til at ressursene kan settes inn på andre
viktige områder. For skattebetalerne vil ordningen føre til at ligningen blir riktig slik at
skattekravene blir fastsatt og innkrevet på en mest mulig riktig grunnlag

For skatteoppkreverne vil det kunne få betydning på flere måter:

 Innfordring av krav som bygger på skjønn tar lang tid, er ofte ressurskrevende og fører til
relativt lav dekningsgrad. Arbeidet med disse kravene legger bånd på store ressurser.

 Bedre skjønnsligninger vil gi ligningsmyndighetene et riktigere grunnlag i forbindelse
med utskrivingen av forskuddsskatt. Dette vil trolig resultere i færre forskuddsskatter uten
mulighet for dekning.

 Et bedre grunnlag for skjønnsligninger vil også gjøre det enklere for skatteoppkreverne å
behandle innsigelser som fremmes mot kravene i forbindelse med klagesaker og annen
rettsbehandling.



 Korrekte ligninger vil føre til færre henvendelser til skatteoppkreverne i form av søknader
om å avvente innfordring, oppfølgning, ny avregning mv.

 Oppgaveplikt for offentlige myndigheter som foretar utbetalinger vil gjøre grunnlagsdata
til et bedre verktøy i innfordringsarbeidet. Saksbehandlere som jobber med innfordring
bruker grunnlagsdata som en av flere kilder for å skaffe seg et inntrykk av skattyter og
dennes livssituasjon og økonomi. Det vil være av stor betydning for denne vurderingen
om tilgjengelige grunnlagsdata også omfatter ytelser fra det offentlige.

NKK kan ikke se noen ulemper ved den foreslåtte oppgaveplikten.
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