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Høring - forslag til innføring av elektronisk skattekort

Norges Bondelag viser til Finansdepartementets høringsbrev brev av 3. februar 2012 om
innføring av elektronisk skattekort.

1. Utfordringer for arbeidsgivere med en eller et fåtall arbeidstakere

Norges Bondelags medlemmer utgjør en sammensatt gruppe arbeidsgivere, hvor det store
flertallet har en eller et ratall arbeidstakere. Følgelig vil dette være arbeidsgivere som
vanligvis ikke har eget lønnssystem eller et aktivt forhold til Altinn.

Det er i høringen antydet at antallet arbeidsgivere med en eller et fåtall arbeidstakere utgjør
et begrenset antall. Vi mener dette ikke er en korrekt fremstilling av faktum. I den
forbindelse vil vi påpeke at regnskapskontor som benytter Duett økonomisystem har
registrert ca 15 000 arbeidsgiveremed en eller et fåtall arbeidstakere. I tillegg kommer
øvrige regnskapskontor som høyst sannsynlig har en rekke klienter (arbeidsgivere) som
utlønner manuelt, for deretter å ta med lønnsbilagene til regnskapskontoret. Mange av disse
arbeidsgiverne overlater all kontakt med Altinn til regnskapskontoret. Dette medfører at
'melding om skattetrekk' vil utgjøre et sentralt dokument når det gjelder

å legitimere lønnsmottakeren, og
finne skattetrekkets prosentsats for sesongarbeidere osv.

I tillegg vil det betydelige antallet arbeidsgivere med en eller et fåtall arbeidstakere lede til
at skattekort på papir vil bli etterspurt i stort omfang i flere år fremover.

2. Personvern

Forslaget inneholder grundige og relevante vurderinger for hvordan hensynet til
personvernet skal ivaretas.
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Vi mener at arbeidstaker bør varsles fortløpende om hvilke arbeidsgivere som har fått
tilgang til hans elektroniske skattekort. Dette bør skje ved at arbeidstaker får en SMS eller
en e-post hver gang det er nye arbeidsgivere som henter ut arbeidstakerens skattekort.

Vi er positive til at det elektroniske skattekortet foreslås å inneholde et begrenset antall
opplysninger (fødsels-/d-nummer, tabell, trekkprosent og skattekommune). Det bør ikke
være teknisk mulig å søke på navn for å finne fødsels- og personnummer eller adresse.

3. Andre forhold — fra leverandør til observatør

Forslaget innebærer at arbeidstaker går fra å ha et leverandøransvar for skattekortet, til å få
en mer passiv observatørrolle. Ved denne endringen vil det oppstå et betydelig
informasjonsbehov særlig i forhold til arbeidstaker. Her vil det være sentralt å få frem at
selv om ansvaret for fremskaffelse og levering av skattekort blir overført fra arbeidstaker
til arbeidsgiver, så må arbeidstakers eget ansvar for kontroll fortsatt være klart definert.

Arbeidstaker plikter å sjekke om grunnlaget for utskrivingen av skatten er korrekt. Videre
må han/hun ta initiativ til å endre grunnlaget ved endrede forutsetninger. I tillegg må
arbeidstaker passe på at ikke andre enn korrekt arbeidsgiver(e) har fått tilgang til det
elektroniske skattekortet hans.

Med vennlig hilsen

Arnstein Tveito Rune Rylands olm


