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Høring - Bestemmelser om at skatteetaten kan gjøre forhåndsutfylte oppgaver
tilgjengelig i elektronisk form

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 2. juli d.å. Skattedirektoratet har gjennomgått
forslaget og har følgende kommentarer:

Endring i ligningslovens kap 6
Ligningsloven § 6-17 har overskriften "Ligningsoppgaver. Bruk av fødselsnummer". Kapittel 6 har
i tillegg til bestemmelser om "ligningsopplysninger" også bestemmelser i § 6-10 om plikt til å
rapportere kontrakter og arbeidstakere.

Det arbeides nå med et nytt skjema for rapportering av kontrakter og arbeidstakere som er bedre
tilpasset elektronisk levering via Altinn og SL-systemet. I dette skjemaet vil det være opplysninger
om oppdragsgiver, oppdragstaker og arbeidstakere. Skj emaet fylles ut og leveres av oppdragsgiver
eller oppdragstaker.

Den tekniske løsningen åpner foreløpig ikke for at oppdragsgiver og oppdragstaker leverer
opplysninger i samme skjema via Altinn. Det er likevel behov for at oppdragsgiver og
oppdragstaker kan få tilgang på alle opplysninger som er levert om arbeidstakere tilknyttet den
enkelte kontrakt. Dette bl.a. for å kontrollere at alle relevante opplysninger er gitt. Per i dag må
dette gjøres ved at oppdragsgiver/oppdragstaker får tilsendt en utskrift av de opplysninger som er
registrert om den enkelte kontrakt på grunnlag av begge parters innrapportering.

Det må påses at hjemmelen for å gjøre forhåndsutfylte opplysninger tilgjengelige også gir adgang til
å gjøre de opplysninger som er rapportert etter ligningsloven § 6-10 tilgjengelige for henholdsvis
oppdragsgiver og oppdragstaker.

Etter vår oppfatning dekker den foreslåtte lovteksten ikke de opplysninger som er rapportert etter
ligningsloven § 6-10.
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Endring i svalbardskatteloven
Formue og inntekt som ikke omfattes av lønnstrekkordningen, lignes etter reglene i ligningsloven.
Den foreslåtte bestemmelsen i ligningsloven § 4-14 vil også omfatte de skattytere på Svalbard som
får forhåndsutfylt selvangivelse.

Når det gjelder lønnstrekkordningen er det foreslått en ny bestemmelse i Svalbardskatteloven § 5-2
femte ledd nytt tredje punktum. Bestemmelsen åpner for at arbeidsgiver kan få en oppgave for
innrapportering av lønnstrekk på en offentlig nettportal.

Vi har ingen merknader til dette. Men da det ikke er flere punkter i bestemmelsen er det ikke
nødvendig å forskyve de etterfølgende punktene.

Endring i artistskatteloven
Det er forslått et nytt 5. ledd i § 6. Nåværende femte ledd blir da nytt sjette ledd (ikke punktum).

Med hilsen
)11

\ t,

Elren B. Moi
Fungerende underdirektør
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