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Høring- Taushetspliktfor opplysningeri aksjonærregisteret

Vi viser til departementets brev datert 28.2.2014 med vedlegg.

Arbeids- og sosialdepartementet ber Petroleumstilsynet vurdere om det er behov for unntak i
ligningsloven § 3-13 andre ledd bokstav b i forbindelse med håndheving av
allmenngjøringsloven.

Ligningsloven § 3-13 nr 1 og nr 2 b lyder:

§ 3-13.Taushetsplikt.
Enhver som har eller har hatt verv, stilling eller oppdrag knyttet til ligningsforvaltningen,

skal hindre at uvedkommendefår adgang eller kjennskap til det han i sitt arbeid harfått vite
om noensformues- eller inntektsforhold eller andre økonomiske, bedrifismessige eller
personlige forhold. Den som tiltrer verv, stilling eller oppdrag skal avgi skriftlig erklæring
om at han kjenner og vil overholde taushetsplikten.

Taushetsplikten etter nr. 1 er ikke til hinderfor at opplysningene gis



til offentlig myndighetfor bruk iforbindelse med håndheving av lovgivningen om
arbeidsmiljø, obligatorisk tjenestepensjon, regnskapsplikt og regnskapsførere,
revisjonsvesen eller aksjeselskaper, eller som reviderer offentlig virksomhet, samt til
Tilsynsrådetfor advokatvirksomhet til brukfor tilsynsformål,

Bakgrunnen for unntaket fra taushetsplikten i ligningsloven § 3-13 nr 2 b når det gjelder
håndheving av arbeidmiljølovgivningen, fremgår av Ot.prp nr 21 (1999-2000) om endringer i
skattelovgivningen, kap 2 Adgang til å utveksle opplysninger mellom ulike
kontrollmyndigheter - endringer i ligningsloven § 3-13 og tolloven § 8.

I kap 2-1 Innledning og sammendrag står det bl a:
Etter gjeldende rett kan Arbeidstilsynet gi opplysninger som ellers er underlagt taushetsplikt
til skatte- og avgiftsmyndighetene til bruk i deres kontrollarbeid. Reglene om taushetsplikt
tillater imidlertid ikke at skatte- og avgiftsmyndighetene gir Arbeidstilsynet tilsvarende
informasjon.
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Finansdepartementet leggerfram utkast til endringer i ligningsloven § 3-13 slik at det åpnes
for at ligningsmyndighetene kan gi informasjon til Arbeidstilsynet. Erfaringfra
kontrollsamarbeid mellom etatene viser at de bedrifter som ikke overholder skatte- og
avgifisreglene ofte også unnlater å overholdeplikter etter arbeidsmiljøloven. Utvidet adgang
til å utveksle opplysninger vil muliggjøre et mer effektivt samarbeid mellom de to etatene i
kontrollsammenheng.

I kap 2.4.4 Departementets vurderinger står det bl a:
Samarbeidet mellom skatteetaten og Arbeidstilsynet vil kunne effektiviseres dersom det
opprettes rutinerfor utveksling av opplysninger til nyttefor den andre etat i dennes
kontrollarbeid. Det erførst ogfremst opplysninger om konkrete kontrollobjekter som vil være
taushetsbelagte etter gjeldende rett. Arbeidstilsynet har erfart at de bedriftene som ikke
overholder regelverket som gjelder på skattemyndighetenesforvaltningsområde, ofte også
unnlater åfølge de regler somfølger av arbeidsmiljøloven. Departementet legger derfor til
grunn at Arbeidstilsynet vil kunne ha stor nytte av opplysninger om at det hos et
kontrollobjekt har skjedd bruddpå arbeidsmiljølovgivningen eller skatte- og
avgifislovgivningen eller eventuelt opplysninger om at detforeligger mistanke om slike
regelbrudd.

De forhold som er nevnt ovenfor og som begrunner unntak for taushetsplikt når det gjelder
arbeidsmiljøforhold, er anvendbare også med tanke på allmenngjøringslovgivningen. Et annet
spørsmål er hvor stort behovet for dette er. Petroleumstilsynet er ikke kjent med at det har
vært noe samarbeid med ligningsmyndighetene i forbindelse med håndheving av
arbeidsmiljølovgivningen, heller ikke når det gjelder allmenngjøring. Vi får informasjonen vi
trenger fra selskapene selv.

Det kan imidlertid tenkes at en kan få problemer med å få informasjon fra selskapene og at vi
dermed får behov for å innhente informasjon fra ligningsmyndighetene. Petroleumstilsynet er
derfor av den oppfatning at unntaket også bør gjelde for håndheving av allmenngjøringsloven.

Vi har for øvrig ingen ytterligere kommentarer til høringssaken.

Med hilsen

Anne Vatten e.f.
direktør Juss- og rammevilkår

Ole Andreas Bull
juridisk rådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk i Petroleumstilsynet og har derfor ingen signatur


