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Forskriftsendringer 

Skattedirektoratet viser til departementets brev av 27. juni 2011.  
 
Skattedirektoratet har ingen merknader til de materielle forskriftsendringer som er foreslått. 
 
Når det gjelder de økonomiske- og administrative konsekvenser/pkt.9) er vi enig i at dette vil 
medføre økt bruk av tid til saksbehandling. 
 
Når det gjelder merarbeid ved skattekontorene vises til vedlagte notat utarbeidet av direktoratets 
regionavdeling. For Skattedirektoratet antas forslaget å ha den konsekvens at klagesakene 
vedrørende innflytting kan bli mer kompliserte når det gjelder saksutredningen. Det er imidlertid 
ikke mulig å anslå om det blir noen nettoøkning i antall klagesaker. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Harald Hammer 
underdirektør 
rettsavdelingen 

 Lars N. Aaby 
 
 
  
 
 
Vedlegg 
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Rettsavdelingen ved Harald Hammer 
   
 
 
 
 
 

 
 
U.off. offl.  § 13, forvaltningsloven § 13 

Uttalelser fra Regionene (RA) vedr. Høring endringer i reglene om 
bostedsregistrering for utenlandske pendlere 

 
Hver region har gitt en indivuell tilbakemelding på konsekvenser for skattekontorene når det 
gjelder økonomi og administrasjon. Omfanget av hvordan man antar at dette vil påvirke hverdagen 
på skattekontorene varierer fra region til region. Forventet merarbeid knytter seg i stor grad til økt 
ressursbehov ifm. behandling av pendlersøknader, samt ev. oppfølging i år fremover, dersom 
personene selv ikke melder fra om endringer av betydning. Det vil også bli noe ekstra 
veiledningsbehov i skranken.  
 
Fellesnevneren er likevel at det er mange usikkerhetsmomenter. Dette blant annet knyttet til 
antallet som vil søke om unntak fra bostedsreglene, om de som legitimerte seg i fjor må gjøre det 
på nytt i år, og sammenfall med ev. andre administrative utfordringer knyttet en større 
omorganiseringen av behandling av innvandringsmeldinger/ID-kontroll i regionene. Vi anbefaler 
at de som legitimerte seg i fjor ikke skal måtte å legitimere seg igjen i år. Dette både pga deres 
forventninger, hensyn til etatens omdømme og merarbeid. Det gjelder både ift. 
skattekort/pendlerstatus. 
 
Jeg viser også til skriv/møtereferat D-nummer og forskuddsutskrivingen 2012  med anbefalinger 
om at det bør søkes om skattekort og at det ikke anbefales at de som har legitimert seg må gjøre 
dette på nytt. De lager også et utkast på rutiner for hva som skal gjelde for forskudd. 
 
Skatt Øst 
Konklusjon folkeregister: Vi får en ny og relativt stor obligatorisk kontrolloppgave. Oppgaven 
krever ressurser vi i utgangspunktet ikke har. Vi er i gang med å lage nye og effektive 
arbeidsrutiner, men ser at vi til tross for dette ikke vil kunne behandle alle sakene med mindre 
folkeregisterseksjonen tilføres ressurser til 5-6 stillinger.  
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Vi har god erfaring med å organisere denne type oppgaver i kontrollgrupper som samarbeider, 
også på tvers av geografi og funksjonsområder. Det ønsker vi å gjøre også ift. dette. I tillegg ser vi 
for oss at slike rutiner kan utarbeides i samarbeid med Kontrollnettverket og dermed gjøres 
landsdekkende. 
 
Konklusjon publikumsveiledning: Nytt regelverk gjør at publikumsveiledning får et merarbeid 
knyttet til veiledning av publikum.  Dette er forsiktig anstått til ca 4000 skattytere som 
publikumsveiledning vil bruke i gjennomsnitt 10 – 15 minutter på  pr. sak.   
 
Skatt Vest 
Det vil bli et merarbeid ifm innflyttingen fordi det må innhentes dokumentasjon på pendling og 
fattes vedtak. SKV har derfor stilt spørsmål ved om det er nødvendig at det fattes vedtak for 
familiependlere. Etter vår vurdering vil vi redusere antallet pendlersaker dersom det ikke må fattes 
vedtak for gifte og for dem som har felles hjem med barn i utlandet. Denne avgjørelsen kan tas ved 
mottak i Veiledning dersom det foreligger dokumentasjon på felles hjem i utlandet. Dersom slik 
dokumentasjon ikke foreligger, eller den er uklar, kan saken sendes Folkeregister som 2. linje 
 
Skatt Midt 
Den største administrative og økonomiske konsekvensen blir nok derfor dersom alle slike saker 
skal bli å betrakte som pendlersak. Da må dokumenter skannes ( merarbeid på dok. sentret ), noe 
merarbeid i skrankene og mange flere pendlersaker i folkeregisterseksjonen. Dette vil bety et ikke 
ubetydelig merarbeid som igjen har økonomiske konsekvenser. 
 
Dersom folk blir bedt om å fremlegge dokumentasjon på fortsatt bosettelse i det andre landet ( 
f.eks husleiekontrakt, dokumentasjon på familie osv ) ved andre gangs d-nummer skattekort og det 
er veldig standardisert hva som kan godtas, trenger det kanskje ikke å bli en pendlersak av det, 
men avgjøres kort og greit før utskriving av skattekort. Da kan det bli et spørsmål  om arkivering 
av mottatt materiell.Problemet blir antagelig om borger har med tilstrekkelige opplysninger ved 
oppmøte. Dette kan f.eks løses ved at borger første gang han søker skattekort får et 
informasjonsskriv som sier noe om at dersom han trenger skattekort på d-nummer flere ganger må 
han være forberedt på å dokumentere dette. 
 
Skatt Sør 
Er positive til forslaget. Har ingen kommentarer til endrede ressursbehov. 
 
Skatt Nord 
Merarbeidet vil være knyttet til å få inn flyttemeldinger på enslige og den saksbehandlingen det 
medfører å behandle pendlersøknader. 
 
Se vedlegg under journalpost nr. 5 for utfyllende svar(mail) fra regionene og andre involverte. 
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Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelser i saken. 
 
 

Med hilsen 

Jane Flower 
Seniorrådgiver 
Regionavdelingen, seksjon for fastsetting 
Skattedirektoratet 
 


	Med hilsen

