
LfiebffieSUWALGET

FINANSDEPARTEMENTET
postmottak@fin.dep.no

Vedrørende høringsuttalelse:
Høring — forslag til presiseringer i ligningsloven § 6-15 om kontroll hos tredjemann og ny
forskrift om gjennomføring av kontroll på skatte- og avgiftsområdet mv.

Forslaget til lovenringer i ligningslovens § 6-15 som hjemler dokumentinnhenting ved kontroll
gis følgende tillegg i 2. ledd:

Med dokumenter menes også elektronisk lagrede dokumenter. Pliktene gjelder også
elektroniske programmer og programsystemer.

Og videre tillegg in fine:

Ligningsmyndighetene kan foreta kopiering til datalagringsmedium for senere gjennomgang
hos skattyter eller hos ligningsmyndighetene.

Tilleggene i hjemmelstekst vil uttrykke tilsvarende informasjonsinnhentingstilgang overfor
tredjemann som man i § 4-10 har overfor den oppgavepliktige. Skattebetalingsloven § 5-13 og
folketrygdloven § 24-5 gir arbeidsgiverkontrollen kopieringsadgang for datalagringsmedium,
og likeså merverdiavgiftsloven § 16-1 anses å gi tilstrekkelig hjemmel for avgiftsmyndighetens
datakopieringsbehov.

Ligningslovens § 6-15 kan trolig også i dag hjemle slik datainformasjonstilgjengelighet hos
tredjemann, men forslaget vil avskjære dagens noe uklare rettstilstand mht. bestemmelsens
rekkevidde. Med de foreslåtte teksttillegg i § 6-15 vil man istedenfor å måtte foreta en utvidet
tolkning av ordlyden som følge av utvikling i teknologisk lagringsmedium, ikke risikere å
komme i dialog om adgangen til informasjonsinnhentingen. Forslaget vil således bringe
tydelighet og parallellitet ift skatte- og avgiftsmyndighetenes kontrollhjemler.
Rettssikkerhetsaspekter og forutberegnelighet taler også for at offentlig inngripen i privat
rettssfære har tydelige legalitetshjemler — selvsagt også ift tredjeparter, samt sikre rutiner for
oppbevaring og behandling av innhentet informasjonsmateriell. Likeså taler hjemmelstydelighet
for hensynet til god kontrolltilgjengelighet og effektivitet i offentlige kontrollrutiner.

Å samle de ulike lovers kontrollhjemler mht skatter, avgifter og toll i en egen kontrollforskrift
vurderer vi som oversiktlig for de ulike parter. Arbeidet med å ensarte hjemler og rutiner innen
forvaltningen av de ulike former for skatter og avgifter bør fortsette. Vi har ellers ingen
merknader til de foreslåtte presiseringer og endringer.

Vi håper våre forslag blir vurdert.
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