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Høring - endringer i reglene om offentliggjøring av
skattelister

Vi viser til Finansdepartementet brev av 31. januar 2011 vedlagt høringsnotat om forslag
til endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister. Departementet går inn for at
skattelistene fremdeles skal være offentlige, men at det gjøres endringen i måten
opplysningene blir offentliggjort på.

Etter Skattebetalerforeningens syn går ikke forslaget langt nok i å begrense
offentliggjøring. Forslaget er først og fremst ment som en begrensing av muligheten for
kommersiell utnyttelse av opplysningene. Endringene vil ikke innebære noen særlig
redusert tilgang til skatteopplysninger, med unntak for tidligere års opplysninger.

Nedenfor kommenteres et par av punktene i høringsnotatet:

Punkt 3.1 Fortsatt offentlige skattelister

Finansdepartementet går inn for fortsatt offentliggjøring av skattelistene for å sikre den
samfunnsmessige kontrollen med forvaltningen og den kritiske debatten omkring
samfunnsmessige forhold.

Skattebetalerforeningen kan ikke se at disse hensynene kan begrunne en fortsatt full
offentliggjøring på internett.

For de aller fleste formål kan en diskutere skattesystemet like godt uten å diskutere
enkeltpersoner. Dette gjelder for eksempel diskusjoner omkring inntekts- og
formuesfordeling mellom aldersgrupper, kjønn, landsdeler, osv.

Begrunnelsen for offentliggjøring må veies mot de hensynene som taler mot, hvor
hensynet til den enkeltes vern av private opplysninger er det viktigste.
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Punkt 3.3 Utvidelse av utleggsperioden

I høringsnotatet foreslår departementet at skattelisten skal være offentlig tilgjengelig på
skatteetatens hjemmesider på Mternett hete året "for ikke å innskrenke tiSgang til
skattelistene for mye". Det innebærer at publikums ordinære søking i skattelistene flyttes
fra kommersielle nettsider til skatteetatens hjemmeside.

Departementet er i høringsnotatet opptatt av å ikke svekke den samfunnsmessige
kontrollen med forvaltningen. Det er imidlertid vanskelig å se at dette hensynet
begrunner at listene må ligge tilgjengelig i ett år. Etter Skattebetalerforeningens
oppfatning er det tilstrekkelig at skattelistene ligger tilgjengelig i tre uker, slik ordningen
var i 2007 og tidligere.

Punkt 3.5 - 3.8 Utlevering av skattelisteopplysninger for tidligere år,
avvikling av ordning med papirlister, opplysninger om personer under 18
år, opplysninger om døde personer

Skattebetalerforeningen er positiv til de foreslåtte endringene.

Med vennlig hilsen

Skattebetalerforeningen

Gry Nilsen
fagsjef


