
4r•
Skattedirektoratet

Arbeids- og inlduderingsdepartementet
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo

Saksbehandler
Elisabet A. Landmark

Telefon
22 07 72 66

Skattedirektoratet har ingen andre merknader til høringsnotatet.

Med hilsen

( 'Lk, ., ,_ Lk  b
Astrid M. Dugstad Tveter
seksjonssjef
Rettsavdelingen, personskatt
Skattedirektoratet

Deres dato
30.01.2009

Deres referanse
200900199-/JFR

M OTTATT

APR 2009

Vår dato
24.04.2009

Vår referanse
2009/64891

Forslag til regelverk for å følge opp forslag til St.meld. nr. 18 ( 2007-2008 )
Arbeidsinnvandring og forslag til forskrifter til ny utlendingslov kapitel 3 om arbeid
og studier mv.

Vi viser til departementets brev av 30. januar 2009 om forslag til regelverk for å følge opp forslag i St.meld.
nr. 18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring og forslag til forskrifter til ny utlendingslovs kapittel 3 om arbeid og
studier mv.

Skattedirektoratet har merket seg at det er gitt en beskrivelse av fremgangsmåten for tidlig arbeidsstart i
brevet. Vi kan ikke se at dette er nærmere omtalt i høringsnotatet eller selve forslaget til forskrift.

På side 3 i departementets brev står at "[b]ekreftelsen, som registreres i DUF, vil  være  grunnlag for at
folkeregisteret skal kunne utstede D-nummer/fødselsnummer som er nødvendig for å kunne starte arbeidet,
jf. at det for å få utbetalt lønn er nødvendig med skattekort, opprettelse av bankkonto mv." Direktoratet vil
for ordens skyld gjøre oppmerksom på at vilkårene for innvandring i folkeregisteret, og derved også tildeling
av fødselsnummer, krever at det foreligger en oppholdstillatelse, jf folkeregisterforskriften § 4-2 tredje ledd.
Det kan derfor bare tildeles D-nummer i forbindelse med utskriving av skattekort til personer som har en slik
bekreftelse.

Dagens løsning for samkjøring mellom DUF/UDB og DSF er basert på at skattekontoret registrerer DUF-
nummeret når det blir tildelt D-nummer eller fødselsnummer. I dag fremkommer DUF-nummeret av
tillatelsen. Vi forutsetter at DUF-nummeret, på samme måte, vil fremkomme av den bekreftelse som er tenkt
benyttet, slik at registerkvaliteten ikke forringes.

Reglene om oppholdstillatelse for utenlandske statsborgere som skal utføre arbeid i Norge er meget
omfattende og komplekse. Etter folkeregisterforskriften § 2-7 sjette ledd er utgangspunktet at det bare skal
tildeles D-nummer når det foreligger en arbeidstillatelse. Det har vært sendt på høring et forslag om å endre
folkeregisterforskriften på dette punkt slik at dette kravet bortfaller. Det er derfor nødvendig å vurdere i
hvilken grad det skal oppstilles et formelt krav om at skattekontoret skal kontrollere om en arbeidstaker har
adgang til å arbeide i Norge før det skrives ut skattekort.
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