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Høring - innstramminger i reglene om offentlige skattelister 

Vi viser til Finansdepartementets brev av 24. januar 2014. 

 

Skattedirektoratet støtter departementets forslag om endringer i reglene om offentliggjøring av 

skattelister. Direktoratet ønsker imidlertid å kommentere enkelte sider av forslaget nærmere. 

 

Av forslaget til ny § 8-8 nr. 3 første ledd siste punktum fremgår det at "den enkelte skattyter skal ha 

tilgang til opplysninger om søk foretatt på egen person". I høringsnotatet under punkt 4.2 s.10 og 11 

foreslår departementet at søkeloggen skal inneholde opplysninger om søkerens navn, fødselsår, 

tidspunkt for søk samt postnummer og poststed.  

 

Etter ligningsloven § 8-8 nr. 2 skal opplysninger om "avdøde personer, opplysninger om personer 

som er 17 år eller yngre ved inntektsårets utgang, opplysninger om personer med adresse som er 

sperret i henhold til bestemmelse gitt i eller i medhold av lov om folkeregistrering av 16. januar 

1970 nr. 1, opplysninger om personer uten fast bopel og opplysninger om personer der 

opplysningene som inngår i skattelisten kan røpe et klientforhold" unntas fra skattelisten. For den 

foreslåtte søkeloggen er det imidlertid ikke gjort tilsvarende unntak. Dette vil som et utgangspunkt 

medføre at enhver som fyller vilkårene for etablering av MinID eller annen gyldig elektronisk ID 

vil kunne søke i skattelisten og dermed fremgå av søkeloggen. 

 

Etter Skattedirektoratets syn bør en vurdere å gjøre unntak for enkelte grupper også når det gjelder 

søkeloggen. Hensyn som ligger til grunn for å unnta skattytere fra skattelisten etter lignl. § 8-8 nr. 2 

første ledd siste punktum, bør etter direktoratets oppfatning tillegges vekt ved vurderingen av hvilke 

grupper av personer som eventuelt bør behandles særskilt ved sammenstilling av søkeloggen.  

 

Skattedirektoratet foreslår på denne bakgrunn at postnummer og poststed for personer med sperret 

adresse, klientadresse og personer uten fast bopel bør unntas. 
 

En offentlig tjeneste som benytter ID-porten for autentisering av brukere vil i utgangspunktet være 

tilgjengelig for alle som har en elektronisk ID som støttes av ID-porten.Tilgang til søk i 

skattelistene forutsetter autentisering av brukeren gjennom ID-porten. Her kan brukeren benytte en 

av fire alternativer for elektronisk ID. MinID tillater personer fra 13 år og eldre som har et gyldig 

fødsels- eller D-nummer å registrere seg som bruker.  
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Etter Skattedirektoratets oppfatning kan det på generelt grunnlag reises spørsmål ved om det er 

ønskelig å loggføre brukeraktivitet for mindreårige. Mindreårige kan ikke forventes å se alle 

konsekvenser som bruk av ulike tjenester på internett kan medføre. I forbindelse med søk i 

skattelisten vil loggdata bli utlevert til tredjepart gjennom den foreslåtte søkeloggen. Etter 

Skattedirektoratets vurdering bør det derfor vurderes om det foreligger et særskilt behov for 

skjerming av mindreåriges søk i skattelisten.  

 

En alternativ løsning i denne forbindelse kunne være å unnta loggdata for disse brukerne fra 

søkeloggen. En slik løsning vil imidlertid undergrave effekten av endringene departementet har 

foreslått og direktoratet vil derfor ikke anbefale en slik løsning. 

 

I relasjon til skattelisten stilles her mindreåriges særskilte skjermingsbehov opp mot deres behov for 

tilgang til søk i skattelisten. Personer som er 17 år eller yngre ved utgangen av det aktuelle 

inntektsåret er unntatt fra skattelisten, jf lignl. § 8-8 nr. 2. Skattytere i denne aldersgruppen vil 

derfor ikke ha det samme behovet for innsyn i og kontroll med egne opplysninger som skattytere 

ellers. Etter direktoratets oppfatning bør en vurdere å oppstille en aldersgrense for søk i 

skattelistene. Grensen bør i så fall settes til 18 år. 

 

Forslaget om logging av skriftlig utlevering av skattelisteopplysninger til "andre" etter lignl. §8-8 

nr. 3 annet ledd siste punktum er etter direktoratets syn nødvendig for å sikre likebehandling av 

innsyn i skattelistene gjennom elektronisk løsning og ved skriftlig utlevering. Forslaget vil 

imidlertid medføre økte kostnader ved eventuell gjennomføring. 

 

Endringer i den tekniske løsningen som vil måtte utvikles som følge av forslaget, vil etter 

Skattedirektoratets vurdering la seg gjennomføre innen utlegget av skattelistene for inntektsåret 

2013. 

 

Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelser i saken. 

 

Med hilsen 

Hanne Kjørholt 

Fung. Direktør 

Rettsavdelingen 

Skattedirektoratet 

 Mona Kristiansen 

  

 
 


