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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.

Norges Juristforbund er positiv til ny forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

En rekke offentlige myndigheter blir, etter forslaget, pålagt å innrapportere skattefrie inntekter på
samme måte som skattepliktige inntekter nå innrapporteres. Vi slutter oss til departementets
vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser. En automatisk innrapportering vil også
gi færre skjønn, mer korrekt fastsettelse av inntekt, færre unødvendige klager og færre ettergitte
skattekrav. Det vil dermed frigi ressurser til andre viktige oppgaver.

Vurdering av forskriften:

Dagens system rammer en del av de svakeste i samfunnet. Det dreier seg om personer med
rusproblemer, bostedsløse, personer med mentale problemer og andre som ikke har kapasitet til å
håndtere sine papirer. Dette er mennesker som ofte mottar forskjellige typer sosiale ytelser. Da
skatteetaten ikke har de opplysningene som nå foreslås innrapportert, vil det lett fastsettes en
feilaktig høy skjønnsmessig inntekt på dem. Mange makter ikke å klage på ligningen, og
skattekravet blir da hengende over dem og vil stadig vokse grunnet morarenter og nye
skjønnsfastsettelser. Vi mener at den foreslåtte forskriften vil kunne gi de svakeste et vesentlig
bedre rettsvern.
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Personvern:

Når det gjelder personvern er det en forutsetning for forskriften at personopplysningslovens krav til
behandling av personopplysninger skal ivaretas. Videre skal ligningsmyndighetene kun benytte
opplysningene til de formål som følger av ligningsloven. Hvilke opplysninger som innberettes skal
begrenses til det som er relevant for skatteformål. Dette er foreslått løst ved at oppgavegiver
tilrettelegger opplysningene før disse oversendes ligningsmyndighetene. Ligningsmyndighetene
skal også foreta en vurdering av hvilke oppgaver det til enhver tid er behov for å få innberettet.

Til dette vil vi bemerke at Skatteetaten alt har tilgang til en del sensitive opplysninger f. eks i
forbindelse med særfradrag for store sykdomsutgifter. Selv om mange tror at Skatteetaten vet alt om
dem, bør og skal Skatteetaten ikke bli en storebror som ser alt. Det er viktig at det ikke blir gitt
opplysninger som ikke er nødvendige for en korrekt ligning eller kontroll. Det bør også vurderes om
opplysningene knyttet til slike inntekter skal være ”skjult” i systemet, slik at ikke alle har tilgang til
opplysningene. Videre bør opplysningene ikke fremkomme på ligningen og skattelistene, men kun
ligge i beregningsgrunnlaget.

Under forutsetning av at problemene rundt personvern blir løst på en tilfredsstillende måte, stiller
Norges Juristforbund seg positiv til forslaget i høringen.

Med vennlig hilsen

Erik Graff Gry Hellberg Munthe
generalsekretær utredningssjef


