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Høring – forslag til innstramningen i reglene om offentlige skattelister  

Norsk Presseforbund, Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Journalistlag viser til høringsbrev 

datert 24. januar 2014. Vi har følgende kommentarer:  

 

1. Pressens tilgang  

Vi er tilfredse med at departementet vil videreføre pressens tilgang til en elektronisk kopi  av 

skattelisten. Dette er helt nødvendig for at mediene skal kunne drive journalistikk på enkeltpersoners 

og virksomheters økonomiske aktivitet, skattesystem og skattebetaling. Vi minner om 

Ytringsfrihetskommisjonens påpekning i NOU 1999:27, s. 148:  

 

”Det er også legitimt å spørre etter forhold som har med deres faktiske maktutøvelse å gjøre, eller 

som reflekterer strukturelle forhold i samfunnet. Det dreier seg om det grunnleggende argument at 

åpenhet er viktig for å skape tillit og mulighet for kontroll . Man må således finne seg i å få sine 

inntekts- og formuesforhold offentliggjort, eller lojalitetsbånd og forpliktelser som influerer på 

habiliteten.” 

Mediene har i dag et godt samarbeid med Skattedirektoratet om utlevering av disse listene, og i 

likhet med Finansdepartementets er det vårt klare inntrykk at de vilkår som følger med tilgang, 

respekteres.  Det er derfor ikke behov for å gripe inn i den ordningen som ble etablert som følge av 

lovendringen i 2011. Vi vil på det sterkeste advare mot at man griper inn i en ordning som fungerer 

etter sitt formål, og som samtidig gir mediene et helt nødvendig verktøy i sitt daglige virke.  

2. Informasjon om upersonlige skatteytere  

Vi støtter også forslaget om å videreføre offentliggjøring av skattelisten for upersonlige skatteytere. 

Det kan ikke være noen tvil om at opplysninger om et aksjeselskaps skatteforhold er offentlig 

informasjon, og at hensynset til personvern ikke er fremtredende.  

 

3. Opplysninger om hvem som har søkt  

Når det gjelder forslaget om tilgjengeliggjøring av opplysninger om hvem som har søkt i skattelistene, 

er dette noe som bryter med en lang tradisjon om at innsyn i skattelister kan gjøres uten noen form 

for registrering el. Vi er generelt skeptiske til dette først og fremst fordi vi mener åpenhet om 
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skattelister er et gode for samfunnet. Spesielt er vi skeptiske fordi det kan gå ut over frilansere og 

små redaksjoner som ikke har midler til å kjøpe seg tilgang til skattelistene. For dem kan det være 

uheldig med varslede skattesøk, for eksempel i en tidlig fase i research.  

Samtidig mener vi dette forslaget utvilsomt er det minst inngripende av de tre som legges fram fra 

departementets side. Å begrense perioden listene ligger ute eller å begrense tilgangen helt, vil være 

et stort tilbakeskritt for et gjennomgående prinsipp ikke bare i norsk rett, men i det norske samfunn 

langt tilbake i tid. Det har klart noen negative sider for frilansere og andre som av helt legitime 

grunner vil ettergå skatteopplysninger. Så lenge man beholder full tilgang for mediene slik det er i 

dag etter ligningsloven § 8-8(4), har vi ingen vesentlige innvendinger mot dette forslaget, utover det 

vi har sagt over. Dersom man endrer i ordningen mot at pressen kan få tilgang etter avtale, vil dette 

naturlig nok påvirke vårt syn på et slikt forslag.   

4. Publisering av opplysninger om hvilke medier som har tilgang  

 Vi har ingen problemer med at det offentliggjøres hvilke redaksjoner som har tilgang til 

skattelistene, og mener tvert i mot det er naturlig at dette legges ut når det er offentlig som følge av 

offentleglova.  

 

Oppsummert:  

 Vi støtter forslaget om å videreføre pressens tilgang til en elektronisk kopi av skattelisten.  

 Vi støtter også forslaget om å videreføre offentliggjøring av skattelisten for upersonlige 

skatteytere.  

 Med de forbehold som fremgår av punkt 3 har vi ingen vesentlige innvendinger mot forslaget 

om registrering av hvem som har søkt.  

 Vi støtter forslaget om publisering av opplysninger om hvilke medier som har tilgang.  

Med vennlig hilsen  
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