
Direktoratet for
Økonomistyring

Saksbehandler
Nils Rydland

Telefon
932 42 682

Deres dato

Deres referanse

Vår dato
10.04.2012

Vår referanse
12/113 - 2

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Høringssvar - arbeidsgrupperapport om forslag til innføring av elektronisk
skattekort

Vi viser til brev fra Finansdepartementet (FIN) av 3.2.2012 vedrørende høring av arbeidsgrupperapport om
forslag til innføring av elektronisk skattekort.

Generelle kommentarer
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) mener arbeidsgruppen har utarbeidet en grundig og god rapport. Det
er en lettlest rapport som beskriver en framtidsrettet løsing som gir forenklinger for arbeidsgiver og for
skatteyter. Nedenfor følger DFØs kommentarer.

Innrapportering fra lønnssentraler og (eksterne regnskapsførere)
Lønnssentraler og eksterne regnskapsførere nevnes så vidt i rapporten, på sidene 27 og 52. DFØ mener
løsningen må tilrettelegges slik at den blir mest mulig effektiv, også for lønnssentraler.

Lønnssentraler blir mer og mer vanlig, både i offentlig og privat virksomhet. DFØ er lønnssentral for ca. 240
statlige arbeidsgivere med til sammen ca. 70.000 ansatte. Vi dekker ca. 70 % av statlige arbeidstakere. Det
dreier seg om en anselig mengde skattekort som skal innhentes. Vi føler derfor et spesielt ansvar for å få satt
dette punktet på dagorden.

I punkt 9.3. Konsekvenser for arbeidsgiver (s. 52) vises det til at mange små virksomheter har en ekstern
regnskapsfører. Disse kan oppnå en gevinst ved at det blir enldere rutiner for regnskapsførere og dermed et
potensiale for reduserte kostnader pr kunde. Her vises til gevinst på grunn av enldere papirflyt. Denne
gevinsten er reell.

I punkt 6.5.1. Eksempler for ulike løsninger for arbeidsgivere vises til avtale med regnskapsfører og
arbeidsgiver tilknyttet lønnssentral (s.27). Her står det at regnskapsfører skal hente ned skattekortene direkte
på vegne av arbeidsgiver.

Her ligger det en stor potensiell gevinst ved å tilrettelegge for at regnskapsførere/lønnssentraler kan innhente
skattekort for alle sine kunder i en operasjon. Ved en slik tilrettelegging vil lønnssentralen i DFØ kunne
hente ned skattekort for samtlige kunder før hver hovedlønn, dvs 12 ganger pr år. Slik løsningen er beskrevet
tolker vi den som at denne jobben må gjøres ved manuell pålogging pr. kunde i Altinn, 2 ganger før hver
lønnskjøring. Dette betyr at jobben må gjøres 2* 240 ganger pr måned eller 5760 ganger pr år, mens den
kunne vært gjort 2*12 = 24 ganger pr år. Tilsvarende vil gjelde alle regnskapssentraler/lønnssentraler.
Vi er innforstått med at en slik løsning krever tilrettelegging ut over de endringer arbeidsgruppen har
foreslått. Vi antar at denne utfordringen kan løses tilsvarende innsending av terminoppgaven for
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arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, der innsending skjer fra fagsystem til Altinn for flere virksomheter i en
og samme prosedyre. Etter vår mening må denne problemstillingen løses, og aller helst fra 1.1.2014.

Vennlig hilsen

Marianne Andreassen
Direktør

Bjørn Sæstad
Avdelingsdirektør
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