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Høring - endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister

Vi viser til Finansdepartementets brev av 31. januar 2011.

Skattedirektoratet støtter departementets forslag om endringer i reglene om offentliggjøring av
skattelister. Direktoratet ønsker imidlertid å kommentere enkelte av forslagene i høringsnotatet
nærmere.

Gjennomføring av forslaget.
Forslaget legger opp til omfattende endringer i måten skattelistene skal publiseres på. Den skisserte
ordningen vil medføre store endringer i eksisterende søketjeneste og medføre behov for å knytte
løsningen opp mot eksterne tjenester. Eventuelle endringer vil medføre økt ressursbruk samt behov
for tid til utvikling og test av løsningen. Etter Skattedirektoratets oppfatning er det på denne
bakgrunn viktig å kunne iverksette planlegging og utviklingsarbeidet på et så tidlig tidspunkt som
mulig.

Søk i skattelistene er en populær tjeneste. Dersom skatteetaten.no skal være alene om å tilby søk i
skattelistene på Internett er det grunn til å anta at pågangen fra publikum vil gi en betydelig
belastning på tjenesten. Dette forutsetter at løsningen etableres på en måte som gir tilfredsstillende
kapasitet og ytelse for å sikre en god brukeropplevelse.

Utleggsperiode.
Gjeldende regler for publisering av skattelister innebærer at skattelistene er tilgjengelige i søkbar
form på skatteetaten.no i en periode på 3 uker fra utleggsdato. Departementet foreslår i
høringsnotatet at denne perioden utvides til å gjelde i ett kalenderår. For Skattedirektoratet vil en
slik ordning medføre merkostnader til et separat testmiljø for publisering av skattelister. For å
unngå unødige merkostnader og ressursbruk i forbindelse med overgangen mellom de enkelte
inntektsårene forslår SKD derfor å begrense utleggsperioden til 11 måneder. På denne måten kan
produksjonsmiljøet (infrastruktur, maskin- og programvare) også benyttes til test og klargjøring av
skattelisten for påfølgende inntektsår.

Bortfail av papirlister— publikumsmaskiner.
Skatteetaten har publikumsmaskiner tilgjengelig på alle veiledningskontorer. De praktiske
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forutsetningene for å fjerne skattelistene i papirform til fordel for en ordning med tilgang til
elektroniske skattelister er dermed etablert.

Tilgangskontroll for søk i skattelistene.
Skattedirektoratet støtter forslaget om tilgangskontroll, samt mulighet for andre sikkerhetstiltak for
søk i skattelistene. Tilgangskontroll og andre sikkerhetstiltak kan på en effektiv måte redusere
mulighetene for massenedlasting og andre former for misbruk av tjenesten.

Pressens tilgang til skattelister
Departementet foreslår å gi pressen tilgang til skattelistene i elektronisk form. Tilgang foreslås gitt
på grunnlag av en særskilt avtale som skal regulere pressens bruk av opplysningene. Etter
direktoratets oppfatning vil en slik ordning ivareta pressens muligheter for å drive journalistisk
virksomhet på en effektiv måte. For å hindre uautorisert spredning av skattelisteopplysninger vil det
imidlertid være hensiktsmessig å etablere sanksjonsmuligheter.

Kontroll av bestilinger.
Departementet foreslår at Skattedirektoratet fortsatt skal godkjenne pressens bestillinger av
skattelister. Etter direktoratets oppfatning er det behov for en tydeligere definisjon av hvilke
virksomheter som omfattes av betegnelsen "presse". Skattedirektoratet foreslår derfor at det
utarbeides klarere retningslinjer for hvilke grupper som skal omfattes av ordningen.
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