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Høring av arbeidsgrupperapport om forslag til innføring av elektronisk skattekort - 

høringssvar 

 

 

Vi viser til brev datert 03.02.2012 der Finansdepartementet sender på høring Skattedirektoratets 

arbeidsgrupperapport med forslag om ny ordning for innføring av elektronisk skattekort.  

 

Økonomiforbundet støtter tiltak som kan anses som forenklinger og ressursbesparende for 

næringslivet og er derfor positive til innføring av elektroniske skattekort. For regnskapsførere, som 

er den gruppen Økonomiforbundet representerer, kan det nok være et spørsmål om graden av 

ressursbesparelse all den tid systemet legger opp til nye arbeidsrutiner. 

 

I høringsbrevet bes det spesielt om kommentarer til skattyters personvern og opphevelse av del 1 og 

2 på skattekortet. 

 

Personvern. 

Når det gjelder personvern ser Økonomiforbundet at det kan være et misbrukspotensiale idet det 

ikke er noen begrensninger for hvem som kan innhente skattekortopplysninger. Rapporten skisserer 

imidlertid at opplysningene som fremkommer på skattekortet er begrenset til fødselsnummer, 

tabell, trekkprosent og kommunenummer. Fødselsnummeret må nødvendigvis den som innhenter 

opplysningene ha fra før og hva de øvrige opplysningene kan benyttes til i misbrukssammenheng 

må anses å være begrenset.  

Det er uansett viktig at skattyter umiddelbart får informasjon om hvem som har innhentet skattekort 

og da ikke bare ved å logge seg på Altinn men også via en epost-melding eller sms. 

 

Opphevelse av del 1 og 2. 

Misforståelser eller manglende kunnskap om bruk av del 1 eller 2 på skattekortet har også tidligere 

vært en ikke ubetydelig feilkilde som har ført til feilaktig skatteoppgjør. 

Ordningen som nå foreslås vil etter vår mening forsterke dette problemet selv om det er lagt opp til 

et varsel til arbeidsgiver hvis tabellkort blir innhentet mer enn en gang. Skattyters forutsetninger for 

å informere arbeidsgiver korrekt er variable. Hva som er hovedarbeidsgiver og biarbeidsgiver med 

hensyn til skattekort kan også i gitte situasjoner være vanskelig å ta stilling til. Dette vil i særlig 

grad gjelde der inntektene fra de enkelte arbeidsgiverne er noenlunde like. 
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Med nåværende skattekortregime er det vanskelig å se for seg hva som kan gjøres for å eliminere 

problemet men det bør vurderes ytterligere tiltak utover det som er nevnt i rapporten. 

 

 

 

 

 

 

 
Med vennlig hilsen 

Økonomiforbundet Fagtjenester AS 
 

 

Torhild D. Bøhleng 

daglig leder 

 

          

Per G. Østli 

         faglig rådgiver 


