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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 Finansdepartementets brev av 2. februar 2007 vedlagt høringsnotat om
ovennevnte.

Skattedirektoratet stiller seg positiv til en ordning hvor offentlige myndigheter ukrevet gir
ligningsmyndighetene opplysninger om utbetalinger av erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder,
stønader mv. til ikke navngitt person, bo, selskap eller innretning.

Vi har for  øvrig følgende merknader til høringsnotatet:

For ligningsmyndighetene vil forskriften effektivisere ligningsarbeidet i den forstand at
opplysningene vil foreligge elektronisk som grunnlagsdata for ligningen. Kvaliteten på den
forhåndsutfylte selvangivelsen blir bedre, og opplysningene vil bidra til riktig ligning også i
tilfeller hvor skattyter selv unnlater å gi tilstrekkelige opplysninger.

Dersom ordningen med fritak for leveringsplikt for skattytere som mottar en fullstendig og
korrekt utfylt selvangivelse innføres, vil den foreslåtte innberetningsplikten her dermed
kunne føre til at flere vil kunne omfattes av ordningen.

Opplysningene kan være avgjørende for å unngå skjønnsligning eller få riktigere skjønn, jf.
ligningsloven § 8-2. Forskriften vil således i slike tilfeller også være i skattyters  interesse.
Dette vil dessuten gjøre arbeidet med innfordringen hos innkrevingsmyndighetene enklere, i
det antas at riktigere/færre skjønn vil føre til færre restskatter og færre endringsligninger, og
således gi  et riktigere grunnlag for innfordringen. Videre kan opplysninger om utbetaling av
erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. ha betydning for
innkrevingsmyndighetenes arbeid med behandling av lempingssøknader og
gjeldsordningssaker.
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Skattedirektoratet antar at en riktigere ligning vil bidra til å bedre kvaliteten på andre
myndigheters avgjørelser og effektivitet, der skattepliktig inntekt og formuesopplysninger
inngår som grunnlagsdata for deres avgjørelser.

I forskriften brukes begrepet  "kapitalgjenstand".  Det kan stilles spørsmål ved om begrepet
"kapitalgjenstand"  er et snevrere begrep enn  "formuesobjekt".  For å unngå eventuell tvil mht.
begrepsbruken ber direktoratet departementet vurdere å bruke begrepet  "formuesobjekt" i
forskriften.

Melding om tinglysning ved overdragelse av fast eiendom blir i dag oversendt
ligningsmyndighetene fra tinglysningsmyndighetene. Tinglysningsmyndighetene har ikke
taushetsplikt om disse opplysningene. Opplysningsplikten følger av ligningsloven § 6-13 nr. 1.
Det er samme behov for opplysninger om overdragelse av andel i borettslag. Andeler i
borettslag skal registreres i grunnboken, jf. burettslagsloven § 6-l. Melding om overdragelse
av andel i borettslag faller inn under lovens ordlyd. Det bør fremgå av forarbeidene eller
forskriften (§ 1 annet ledd) at også denne delen av tinglysningsregisteret er omfattet av
forskriften, dvs. at andelen er en kapitalgjenstand (ev.  "formuesobjekt")  i forskriftens forstand.

Skattedirektoratet ser at det i enkelte tilfeller kan være tvil mht. begrepet  "offentlig
myndighet".  Bl.a. kan det stilles spørsmål ved om bomringselskaper utøver offentlig
myndighet på vegne av staten/kommunen når de innkrever bompenger. Et annet eksempel er
selskaper som er etablert som et eget juridisk subjekt, men staten er eneste eier.
Skattedirektoratet ser at i slike tilfeller vil selskapets virksomhet kunne veksle mellom
privatrettslige disposisjoner og offentlig myndighet. Skattedirektoratet har i en konkret sak
vurdert det slik at et selskap i sitt arbeid med tilskudd eller bidrag av offentlige midler utøver
offentlig myndighet, og således kan få opplysninger fra ligningsmyndighetene etter
ligningsloven § 3-13 nr. 2 bokstav a.

Det kan synes uklart om innberetning av landkode dekkes av begrepet  "adresse" i  forskriftens
§ 3. Vi foreslår følgende presisering "Oppgaven skal inneholde: Navn, adresse, fødselsnummer
eller organisasjonsnummer samt kommunenummer på den oppgaven gjelder.  Der
person/organisjasjon som oppgaven gjelder er bosatt/ lokalisert i utlandet skal
adresseinformasjonen inneholde landkode for bostedsland."

Det bør også presiseres at for personer som ikke har norsk fødselsnummer/D-nummer, eller
organisasjoner som ikke har norsk organisasjonsnummer, skal oppgaven minimum inneholde
fødselsdato eller et unikt ID-nummer (passnr., hjemlandets TIN etc.) som kan brukes i
utveksling av kontrolloppgaver med utenlandske skattemyndigheter.

Til orientering leveres tilskuddsoppgaver som i dag innberettes frivillig eller etter krav fra
ligningsmyndighetene etter ligningsloven § 6-13 nr. 1 og nr. 2, innen 31. januar. For

opplysningene som kan innberettes fra folketrygden på lønns- og trekkoppgaven, vil det være
naturlig å ha samme frist som for lønns- og trekkoppgaver. Maskinell innberetning eller
innberetning via Altinn av lønnsoppgaver har frist 31. januar.

Spørsmål knyttet til sanksjoner er ikke omtalt i høringsnotatet. Det følger av ligningsloven
§ 10-8 nr. 1 at det kan ilegges gebyr når oppgaver etter bla. § 6-13 nr. 3 ikke innleveres innen
31. januar. Forskriften er foreslått gitt med hjemmel i § 6-13 nr. 3, og Skattedirektoratet
legger til grunn at forsinket/manglende innlevering kan sanksjoneres med gebyr fra 31.
januar uavhengig av om innleveringsfristen settes til 20. eller 31. januar.
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Det er foreslått at forskriften trer ikraft straks, og med virkning fra og med inntektsåret 2007.
Skattedirektoratet er enig i dette, men vil bemerke at det for noen av ytelsene må påregnes
noe tid til å få etablert alle systemløsningene for de nye innrapporteringsordningene.
Direktoratet vil gjennomføre dette så snart som mulig.

avdelingsdirektør
retts- og revisjonsavdelingen

ven Rune Greni
Anita Grini


