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Høring - forslag til endring av beskatning av barn og unge som har fått
engangserstatning

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 14.12.2012 med forslag til endring av beskatning
av barn og unge som har fått engangserstatning for personskade eller tap av forsørger.

Skattedirektoratet er enig i endringsforslaget da dette vil sikre lik skattemessig behandling av barn
og unge med personskader eller tapt forsørger som mottar erstatnings- og forsikringsutbetalinger.

Forslaget til ny § 2-14 (5) hjemler særskilt ligning for formue og avkastning av ytelsen som
omfattes av (ny) § 4-22, som legger opp til at all formue av ytelsen (utbetalingen) er skattefri.
Skattedirektoratet kan ikke se hvilken formue det kan være aktuelt å likne særskilt på barnet når
barnets øvrige formue skal lignes på foreldrene.

Finansdepartementet foreslår at lovendringen skal gjelde fra og med inntektsåret 2012. For at
endringen skal la seg gjennomføre i årets ligning, bør lovforslaget vedtas så fort som mulig og i god
tid før fristen for å levere selvangivelsen den 30. april 2013. Så lenge forslaget ikke er endelig
vedtatt har Skattedirektoratet ikke kunnet omtale regelverket i rettledningen til postene i
selvangivelsen for 2012. Så snart lovendringene blir vedtatt vil Skattedirektoratet legge ut
informasjon om nytt regelverk på etatens nettsider.

Skattedirektoratet bemerker forøvrig at lovforslaget bør følges opp i regelverket om innrapportering
av tredjemannsopplysninger. Ligningsloven § 6-7 pålegger forsikringsselskaper og Norsk
Pasientskadeerstatning ukrevet å levere oppgaver over utbetalinger. Slik skattereglene er i dag
burde lignl. § 6-7 også omfatte Kontoret for voldsoffererstatning og Trafikkskadeforeningen som
begge utbetaler erstatninger utmålt etter skl. kap. 3. Når § 4-22 nå utvides til alle typer
skadeserstatninger, bør også lignl. § 6-7 omfatte Yrkesskadeforsikringsforeningen og eventuelt
andre aktuelle utbetalere. Dagens lignl. § 6-7 er foreslått videreført i ny Ligningslov § 5-5 nr. 3.
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