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HØRING — FORSLAG OM Å PÅLEGGE DROSJESENTRALER Å
INNBERETTE OPPLYSNINGER OM TILKNYTTEDE DROSJEEIERES
OMSETNING MV. TIL SKATTE- OG AVGIFTSMYNDIGHETENE

Vi viser til Finansdepartementets brev av 9. mai vedlagt Skattedirektoratets forslag.

ØKOKRIM støtter forslaget fra Skattedirektoratet. Erfaring viser at det innen
drosjenæringen har foregått omfattende brudd på skatte-, avgifts- og
regnskapslovgivningen gjennom en årrekke. Sakene antas så vidt kjent fra media
at de ikke omtales nærmere her. Det synes videre klart, blant annet basert på
undersøkelser foretatt av skatteetaten, at det foreliggende regelverk fortsatt ikke
sikrer en forsvarlig fastsetting av skatter og avgifter og det er etter vår oppfatning
nødvendig å sette inn tiltak rettet mot nettopp denne bransjen.

Skattedirektoratets forslag vil temmelig sikkert bidra til en vesentlig mer korrekt
fastsetting av skatter og avgifter innen drosjenæringen. Ved en innrapportering
som foreslått vil skatteetaten allerede under behandling av innsendte oppgaver
kunne sammenholde disse med tall fra drosjesentralen. Dette vil være vesentlig
mer effektivt enn dagens situasjon, hvor man normalt må gjennomføre bokettersyn
i ettertid for å avdekke skatte- og avgiftsunndragelser. Ikke bare vil man flytte
kontrollen frem i tid, men man vil også kunne foreta vesenlig flere kontroller uten å
øke ressursbruken.

Forslaget vil også ha en stor preventiv effekt, all den stund den enkelte drosjeeier
vet at opplysningene rutinemessig tilflyter skattetaten og at innsendte
selvangivelser og omsetningsoppgaver vil bli kontrollert mot disse.

Videre vil skatteetaten, i de tilfeller oppgaver ikke leveres, ha et godt grunnlag for
fastsetting av et best mulig skjønn gjennom de mottatte opplysninger fra
drosjesentralen.
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Siden det ikke synes nevnt i skatteetatens notat, nevnes for øvrig at manglende
rapportering vil være straffesanksjonert etter ligningsloven § 12-1 nr ld, jf § 12-2.
Det samme gjelder medvirkning.

Med hilsen

Thomas Skjelbred
assisterende ØKOKRIM-sjef

Geir Kjetil Finneide
fagdirektør
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