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Endringer i reglene om offentliggjøring av skattelistene

Vi viser til høringsnotat om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelistene.

NTL Skatt støtter Finansdepartementet forslag til innstramminger i måten opplysningene i

skattelistene gjøres kjent på. Vi støtter også forslaget om at skattelisten på internett bare skal være

tilgjengelig på skatteetatens hjemmesider og at det innføres begrensninger i måten det kan søkes på.

Departementet foreslår videre å avvikle ordningen med utlegg av skattelistene på papir ved

skattekontoret. For å ivareta hensynet til dem som ikke disponerer egen PC eller som har problemer

med å bruke PC eller Internett, foreslår departementet det at det settes frem en PC på

skattekontoret i utleggsperioden, og at ansatte ved kontoret kan tilby teknisk assistanse for dem som

har behov for det.

NTL Skatt minner om at Skatteetaten ikke har skattekontor i alle landets kommuner. Ved

Reorganisering av Skatteetaten (ROS) 1.1.08 ble det etablert skattekontor i 259 av landets

kommuner. Regjeringen har i 2011 gitt skattedirektøren fullmakt til å legge ned skattekontor med

mindre enn 5 ansatte. Dette vil kunne føre til at ytterligere 126 skattekontor blir nedlagt i løpet av

de nærmeste årene. Departementets forslag ivaretar således ikke hensynet til dem som ikke

disponerer PC og bor i kommuner hvor det ikke er skattekontor eller er langt til nærmeste

skattekontor. Dette vil i stor grad dreie seg om borgere i mindre kommuner i distriktene. NTL Skatt

er av den oppfatning at også disse har krav på et tilbud om tilgang til skattelisten. Vi mener derfor at

det for en del av disse kommunene må vurderes om det fortsatt skal produseres skatteliste på papir

som tidligere. Denne vil kunne gjøres tilgjengelig for kommunens innbyggere i utleggsperioden i

samarbeid med den aktuelle kommunen.
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