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innledning
Pensjonskasseforeningen viser til Finansdepartementets høringsbrev av 3.2.2012, der rapport fra

arbeidsgruppe om forslag til innføring av elektronisk skattekort er sendt på høring.

Pensjonskasseforeningen stiller seg generelt positiv til forslaget om innføring av elektronisk

skattekort og deler Skattedirektoratets oppfatninger om at foreslått ordning vil kunne føre til

forenklinger både for skatteytere og arbeidsgivere.

I høringsnotatet ble foreningen spesielt bedt om innspill på forholdene knyttet til skatteyters

personvern, opphevelse av del 1 og del 2 på skattekortet, samt iverksettelse av ordningen.

Nedenfor følger Pensjonskasseforeningens merknader på disse punkter.

Pensjonskasseforeningens synspunkter

2.1 GenereIt

I arbeidsgrupperapporten omtales kun arbeidsgivere som den part som utbetaler trekkpliktige

ytelser. Forvaltere av pensjonsordninger nevnes ikke eksplisitt. Vi i Pensjonskasseforeningen

forutsetter imidlertid at når arbeidsgiver omtales i dette dokumentet, innebærer dette i tillegg alle

som forvalter pensjonsordninger etter Foretakspensjonsloven § 1-1, 2. ledd, dvs, banker, livselskap,

pensjonskasser og verdipapirfond. Vi legger dermed til grunn at innføring av elektronisk skattekort

også vil bli gjeldende for forvaltere av pensjonsordninger.

I et endelig forslag forventer vi at en slik spesifisering blir gjort.

2.2 Skatteyters personvern

For å ivareta hensynet til skatteyters kontroll er det forslått visse tiltak for å holde den enkelte

informert om hvilke arbeidsgivere som får utlevert elektronisk skattekort. Basert på ulike

undersøkelser, samt ønsket om en effektiv og forenklet prosess, er arbeidsgruppen av den

oppfatning at den beste tilnærmingen til dette vil være å la skatteyter i etterkant av utleveringen få

innhente informasjon om hvilke arbeidsgivere som har mottatt elektronisk skattekort for

vedkommende.
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Pensjonskasseforeningen stiller seg positive til at tiltaket tar hensyn til ønsket om effektivitet og

forenklinger. Foreningen mener imidlertid at en slik løsning alene ikke vil være tilstrekkelig for å sikre

skatteyters kontroll og informasjonsbehov.

Arbeidsgruppen foreslår videre ulike tilleggsløsninger som vil kunne være aktuelle i en slik situasjon.

Et av tiltakene innebærer at skatteyter selv kan definere arbeidsgivere som skal få tilgang til å

innhente elektronisk skattekort. Arbeidsgivere som ikke blir definert vil bli ekskludert fra å innhente

elektronisk skattekort for vedkommende.

Pensjonskasseforeningen er av den oppfatning at en slik ordning vil være lite hensiktsmessig. I

tilfeller hvor skatteyter ikke definerer samtlige arbeidsgivere, vil reelle skatteytere bli ekskludert.

Muligheten for at slike feil kan oppstå gjør at denne tilleggsløsningen etter Pensjonskasseforeningens

syn vil kunne fremstå som kompleks og tidkrevende.

Et alternativ til denne tilleggsløsningen mener foreningen vil kunne være at i stedet for å definere

hvilke arbeidsgivere som skal få tilgang til elektronisk skattekort, kan skatteyter heller definere hvilke

arbeidsgivere som  ikke  skal få tilgang tii elektronisk skattekort. Arbeidsgivere som ikke blir definert vil

dermed kunne innhente elektronisk skattekort. På den måten kan skatteyter aktivt bidra til at

situasjoner der tidligere arbeidsgivere feilaktig innhenter elektronisk skattekort ikke oppstår.

Samtidig unngår en situasjoner der reelle arbeidsgivere blir utestengt fra å innhente elektronisk

skattekort for en arbeidstaker.

En ytterligere tilieggsløsning foreslått av arbeidsgruppen innebærer å gi skatteyter informasjon om

hvilke arbeidsgivere som har fått skattekortopplysninger om vedkommende i det foregående

inntektsåret, gjennom skattetrekkmeldingen. Videre går løsningen ut på at skatteyter underrettes

dersom arbeidsgivere som ikke er nevnt i meldingen innhenter skattekort i påfølgende år, men ikke

underrettes for arbeidsgivere som er nevnt i skattetrekkmeldingen.

Pensjonskasseforeningen stiller seg positiv til at arbeidsgivere som har innhentet elektronisk

skattekort for en skatteyter nevnes i vedkommendes skattetrekkmelding. Dette vil sikre skatteyter

god oversikt og kontroll. Foreningen er imidlertid av den oppfatningen at skatteyter burde få m&ding

om  samtlige  arbeidsgivere som innhenter elektronisk skattekort på vedkommende, ikke bare

eventuelle nye arbeidsgivere. Dette for å unngå at tidligere arbeidsgivere feilaktig innhenter

elektronisk skattekort for skatteyteren, uten at vedkommende er seg bevisst dette.

Samlet mener Pensjonskasseforeningen at den beste løsningen sett i lys av skatteyters personvern og

kontroll vil være følgende tiltak; Skatteyter kan aktivt ekskludere arbeidsgivere i å innhente

elektronisk skattekort for skatteyter. Samtlige arbeidsgivere som ikke er definert vil dermed effektivt

og ukomplisert kunne innhente elektronisk skattekort. Ved utlevering av elektronisk skattekort til

arbeidsgiver vil skatteyter få melding om dette etter utleveringen og sJik melding vil gis skatteyter for

samtlige arbeidsgivere som innhenter skattekort for vedkommende. I skattetrekkmeldingen vil i

tillegg skatteyter få en oversikt over alle arbeidsgivere som har innhentet skattekort fra

vedkommende i inneværende år.
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2.3 Opphevelse av del  1  og del 2 pa skattekortet

Overgang til elektronisk skattekort innebærer at arbeidsgiver vil motta hele skattekortet, både ta beli-

og prosentkort. For å unngå feil knyttet til at flere enn en arbeidsgiver trekker etter tabellkortet,

foreslår arbeidsgruppen at det skal innføres en regel om at skatteyter bør informere sine

arbeidsgivere om de er hoved- eller biarbeidsgiver.

Dette forlaget har ikke Pensjonskasseforeningen noe å utsette på.

Videre foreslår arbeidsgruppen at dersom et tabeilkort etterspørres mer enn en gang, vil øvrige

arbeidsgivere som innhenter tabellkortet, få et varsel om at skattekortet allerede er innhentet av en

annen arbeidsgiver.

Dette er en løsning Pensjonskasseforeningen stiller seg positiv til. Varselet gjør arbeidsgiver

oppmerksom på at det foreligger forhold som må avidares nærmere med skatteyter og vil trolig

kunne medføre at feilaktige skattetrekk minimeres. Etter foreningens syn kan det imidlertid med

fordel også vurderes om en tilsvarende melding burde bli utstedt til øvrige arbeidsgivere, samt

skatteyter selv. På den måten vil en øke muligheten for at forholdene avklares så raskt som mulig og

at de eventuelle negative skattennessige effektene minimeres.

2.4 Iverksettelse av ordningen

Etter forslaget skal inntektsåret 2013 være et overgangsår hvor arbeidsgivere frivillig skal kunne

benytte seg av løsningen. Arbeidsgruppen foreslår videre at ordningen med elektronisk skattekort

innføres fulit ut fra 1. januar 2014.

I overgang til ny ordning må det forventes at Skatteetaten i tilstrekkelig grad bidrar med

informasjonsmateriell som kan dempe den omstillingskostnaden som arbeidsgruppen selv peker på i

sitt forslag. Det må i tillegg avstemmes at iverksettelsestidspunktet for ny ordning ikke settes raskere

enn at sentrale Ieverandører av lønnssystemer på praktisk vis kan foreta nødvendige tilpasninger i

sine systemer.

Utover dette mener Pensjonskasseforningen at tidsramrnen for iverksettelsen av den nye ordningen

synes fornuffig.

Med vennlig hilsen,

PENSJONSKASSEFORENINGEN

Pia-Maria Ingvaldsen Sjølie

Rådgiver
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