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Høring - forslag om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen

Viviser til brev 7. juli 2011fra Arbeidsdepartementet vedlagt høringsnotat med forslag
om innføring av offentliggodkjenningsordning i renholdsbransjen. Høringsfristen er 7.
oktober s.å.

Finansdepartementet har forelagt saken for Skattedirektoratet, som har avgitt
høringsuttalelse 23. september 2011.Høringsuttalelsen følger vedlagt. Departementet
slutter seg til Skattedirektoratets merknader.

Det følger av høringsnotatet punkt 4.4 og utkast til forskrift § 3 tredje ledd at pålagt
registreringsplikt til blant annet Det sentral folkeregister skal være oppfylt.
Finansdepartementet antar at det siktes til at arbeidstakerne skal være registrert
folkeregisteret med enten fødselsnummer eller D-nummer. Slik registrering er
nødvendig for å få skattekort, og vilkår om at arbeidstakerne er registrert i
folkeregisteret framstår derfor som hensiktsmessig. Folkeregisterloven pålegger
imidlertid ikke arbeidstakere som ikke skal bosette seg i Norge noen plikt til å
registrere seg i folkeregisteret, og registrering i folkeregisteret bør derfor ikke omtales
som en registreringsplikt.

I høringsnotatet punkt 5 er det foreslått at tilsynsmyndighetene og skattemyndighetene
skal kunne inndra id-kort som er ugyldige fordi gyldighetsperioden har utløpt eller fordi
arbeidsforholdet/virksomheten er opphørt, jf. utkast til forskrift § 9 annet ledd. Det
foreslås også krav om at kortet skal bæres godt synlig og på oppfordring vises til
tilsynsmyndighetene og blant annet skattemyndighetene, jf. utkast til forskrift § 12
annet ledd. Finansdepartementet er enig i at skattemyndighetene bør få adgang til å
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kreve å få se id-kortene, samt inndra disse i de situasjoner som er foreslått.

I tilknytning til id-kortordningen i bygg og anlegg, fastsatt med hjemmel i
arbeidsmiljøloven§ 4-1,er det inntatt bestemmelser i ligningsloven § 6-13A,
merverdiavgiftsloven§ 16-7og skattebetalingsloven § 5-14om at skattemyndighetene
kan kreve at arbeidstakere som skal ha id-kort etter regler gitt i medhold av
arbeidsmiljøloven§ 4-1syvende ledd, framviser id-kortet. I forslaget til offentlig
godkjenningsordning i renholdsbransjen er lovbestemmelsen(e) som skal hjemle
ordningen ikke konkret omtalt. I høringsnotatet er det kun vist til at det vilvære behov
for lovendring for å sikre tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for godkjenningsordningen,
herunder grunnlag for å stille vilkår til kjøp av renholdstjenester.

For å ivareta hensynet til skattekontrollen bør også skattemyndighetenes adgang til å
kreve å få se id-kort i renholdsbransjen, reguleres i skatte- og avgiftslovgivningen.Det
vilvære naturlig å komme tilbake til dette i forbindelse med lovreguleringen av
godkjennelsesordningen i renholdsbransjen.

Med hilsen
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u
lovrådgiver

--£7k.s21
Elisabeth Frankrig
lovrådgiver
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Unntatt off. offi. § 14

Svar på høring 7. juli 2011 Godkjenningsordning renholdsbransjen

Det vises til Arbeidsdepartementetshøringsbrevvedrørendeen offentliggodkjenningsordningfor
renholdsbransjen.

Skattedirektoratetvil innledningsvisbemerkeat den foreslåtteordningennå fremstårsom godt
egnet til å oppnå ønsket effektpå en ressurseffektivmåte. Ordningenvil dessutenkunnebygge opp
under skatteetatensarbeidmed kontrollutplukk.Kontrollvirksomheten,entendenne gjennomføres
av skatteetatenalene eller i samarbeidmed arbeidstilsynetog andre,vil kunne rettesmot antatte
virksomhetersom ikke er registrerteog personersomjobber i disse virksomhetene.Vi formoderat
skatteetatenfår en elektronisktilgangtil registeretmed nedlastningsmulighetslik at dette kan
benyttes til analyseog kontrollutplukk.

Hva gjelder de enkeltedeler av høringsforslagethar vi følgendemerknader:

1. Forsla ets unkt 1.2.2o 4.5 - Unntaketfor virksomhetersomhar sendt inn søknadom
godkjenning

I kap. 1.2.2(side 6) og kap. 4.5 (side 14)visesdet til at det skal væreulovligå drive
renholdsvirksomhetuten godkjenningog at det skalvære ulovlig å benytte seg av tjenesterfra en
virksomhet som driveruten godkjenning.Eventuelleoppdragsgivereskal kunne forsikreseg om at
en leverandører godkjentved oppslagi et offentligtilgjengeligregister.

Unntak fra ovennevnteer gjort for virksomhetersom har sendt inn søknadom godkjenning,jf.
høringsbrevetpunkt 1.2.2.

Skattedirektorateter isolert sett enig i at en virksomhetbør kunne starte eller opprettholdedrift
mens en goclkjenningssøknadbehandles.En slik løsning forutsetterderimotat oppdragsgiverepå en
hensiktsmessigmite kan få opplysthvilke virksomhetersom har denne "status". Slikvi forstår
høringsnotateter dette tenkt løst ved at godkjenningsenhetenskal utstedekvitteringtil søkerhvor
det fremgår at søknader mottatt/underbehandling.

Formåletmed godkjenningsordningenmå være at alle potensielleoppdragsgiverekun skal lete etter
aktuelle leverandøreri det offentligtilgjengeligegodkjenningsregisteret.Hvis leverandørermed

Postadresse Beseksadresse Sentralbord
Postboks9200 Grønland Se www.skatteetaten.no 800 80 000
0134 Oslo Org. nr: : 996250318 Telefaks
For elektronisk henvendelsese www.skatteetaten.no 22 17 08 60



ir.
2011/757248 Side 2 av 5

status "søknad til behandling"reelt sett skal kunnedrive virksomheti søknadsperiodenbør en
derfor vurdere mulighetenefor å ta disse inn i godkjenningsregisteret.Dette kan for eksempel
gjøres ved å ta inn en egen status "søknadtil behandling"i registereteller ved å etablereet eget
register i tilknytningtil dette.

I hvilken grad en virksomhetfaktiskvil bli utestengtfra markedetved den foreslåtteløsningenvil
naturlig nok avhengigeav godkjenningsenhetenssaksbehandlingstid.

Forsla ets ka . 2 samt unkt 4.3 o 4.5 - Or aniserin o avefordelin

I følge høringsforslagetspunkt4.3 er det ikke tatt endeligstillingtil hvordan ordningenskal
organiseres.Det bes spesieltom innspill i forholdtil dette.

For å få et helhetliggrep på søknadsbehandlingenbør en etter skattedirektoratetssyn samle
søknadsbehandlingen/kontrollvirksomhetenpå ett sted.Arbeidetknyttet til kontrollav innsendt
dokumentasjonog registreringi relevanteregistrebør derfor samleshos den offentlige
godkjenningsenheten.En slik løsningvil være mest naturligi og med at et eventueltavslagpå en
søknad vil være et enkeltvedtak.Vi tror dessutendettebest vil legge til rette for et hensiktsmessig
samarbeidmed skatteetatennår det blir behov for å avklareom en virksomhetener "riktig"
registrert.

Skattedirektorateten enig i at godkjenningsenhetenorganisatoriskbør leggesunder Arbeidstilsynet.

Forsla ets unkt 4.4 - Vilkår for odk'ennin mv.
Hvilke registreringspliktersom bør være oppfylt for at virksomhetenskalkunne godkjenneser
beskrevet flere steder i dokumentet:

Kap.2 Kap.3 Kap.4.4 Kap. 9
R ister s. 7 s. 9 s. 12 a. 19
Enhetsreisteret X X X X
Foretaksreisteret X
Folker isteret X X X
Mva-re isteret X X X X
AA-re isteret X X X X
SFU LL 6-10 X X X X
Bemanninsforetaksreisteret X X X

I kap. 4.4 vises det bl.a. til at det skal stilleskrav om at en virksomhetmå være registrerti
Foretaksregisteret.Vi kan ikke se at denneplikten er tatt med i forskriftsutkastet(utkast til § 3 (3)).
Vi vil også bemerkeat det er strengerekrav til registreringi Foretaksregisteretenn i
Enhetsregisteret.En virksomhetkan ikkeværeregistrert i Foretaksregisteretuten samtidigå være
registrert i Enhetsregisteret,men det motsattekan være tilfelle,bl.a. for enkeltpersonforetak.Kravet
om registreringi Foretaksregisteretmå derfor fremgåav forskriften.
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Rapporteringspliktenoverfor SFU (likningsloven§ 6-10) ikke er noen registreringspliktpå linje
med de øvrige registrenesom det er vist til, men en rapporteringsplikt.Det bør derforvurdereså
innta en egen forskriftsbestemmelseknyttet til denneplikten.Vi er videreusikre på hvordanen i
praksis skal kontrollereom dennerapporteringspliktener oppfylt.Sidenoppdrag ikke må
rapporteres inn før 14dager etter oppdragetsoppstart,vil det før dette tidspunktetikkevære mulig å
kontrollereom rapporteringspliktentil SFU faktisker oppfylt.

Forsla ets ka . 5 - Id-kort
Skattedirektorateter sværtpositive til at skattemyndighetene,i likhetmed arbeidstilsynet,gis
hjemmel til å inndraugyldigeid-kort.Erfaringenefra bygg- og anleggsbransjenviser at
utgåtte/ugyldigeid-kort er en utfordring.

Forsla ets unkt 6.1- Da ens or aniserin av Arbeidstils ets tils med renholdsbrans'en
I høringsnotatetvises det til følgendesamarbeidendeorganer:

Arbeidstilsynet
Skatteetaten
Politiet
UDI

Skattedirektoratetantar at også NAV også bør fremståsom en viktig samarbeidspartner.NAV har
en egeninteressei dette da godkjenningsordningenvil kunnemotvirketrygdemisbruk.Det kan i
denne sammenhengnevnes at det er inngått en samarbeidsavtaleog instruks for operativtsamarbeid
mellompoliti/påtalemyndighet,skatteetatenog NAV.

Forsla ets ka . 8 - Økonomiskeo administrativekonsekvenser
I høringsbrevetvises det på side 17til at det er registrertca 11000 virksomhetermed
rengjøringsvirksomhetsomnæringskodei Enhetsregisteret.Somtidligerenevntl stemmerikke dette
med våre tall. Vi har registrert7 323rengjøringsbedrifter(NACE-kode81.210,81.220og 81.299).
Av disse er det 5 701 enkeltpersonforetak.Av rengjøringsbedrifteneer det 3 760 som er registrert i
Mva-registeret.

Forsla ets ka . 9 - Utkast til forskrift

§ 2
I bestemmelsenvises det til ...som drivermed salg av renholdstjenester...
Vi foreslår istedenforå skrive: ...som selgerrenholdstjenestereller leierut personellsom utfører
renholdstjenester.

Forslag til ny forskriftsbestemmelse
Forskriftensier ingen ting om hvem som godkjennerrenholdsvirksomheten.Det foreslåsderfor en
ny paragraf mellom § 2 og 3 som skal lyde slik:
"Det er godkjenningsenhetensom på nærmereangittekriteriergodkjennerrenholdsvirksomheten".

I Skattedirektoratetsnotat til FIN av 26. april 2011vedr. godkjenningsordningi renholdsbransjen
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§ 3, 3. ledd:
Som vist til ovenfor fremstårrapporteringspliktsom en registreringsplikt.Vi foreslårogså at
Foretaksregisteretogså tas inn i opplistingenoverpliktigeregistre.

§ 4, 2. ledd
Som vist til ovenformenervi at kontrolleni forholdtil registetpliktenebør leggestil
godkjenningsenheten.

§ 5, 1. ledd:
Som vist til ovenforbør ogsåvirksomhetersomhar søktom godkjenningfremgåav det offentlig
tilgjengeligeregisteret.Dettemå eventueltogså fremgåav forskriften.

§ 8, 1.1edd:
Bestemmelsener noe upresis i forholdtil enkeltpersonforetak.Det bør klart fremgå av
bestemmelsenat plikten til å ha id-kort gjeldertilsvarendefor innehaveravenkeltpersonforetak.

§ 10,3. ledd:
Bestemmelsenom at id-kortutstederskalrapporteretil godkjenningsenhetenom at
registreringsplikteneer oppfylt fallerbort hvis godkjenningsenhetenselv foretardenne kontrollen.

§ 11,punkt b):
Alle rengjøringsvirksomhetervil være registreringspliktig.Vi foreslårå slå sammenpunkt a) og b)
som da vil lyde slik:organisasjonsnummerog navnpå arbeidsgivereller enkeltpersonforetak.

§ 11,punkt e):
Punkt c) og e) kan slås sammen,og vil da lyde slik: fødselsdatoog navn på kortinnehaver.

§ 17:
Forsetteligeller uaktsomovertredelseav denne forskrift 'tt i medholdav denne, ellermedvirkning
til dette, er straffbartiht. arbeidsmiljølovenkapittel 19.Vi er usikrepå hva som liggeri den del av
setningensom er underskrevet.

For ordens skyld bemerkesogså følgendespråkligeforhold:

§ 3, 1.1edd
Riksmålsformen"frem og ansatte"er benyttet istedenforbokmålsformen"fram og tilsatte".Det
skal være et komma før "og" i punkt b). Skrivefeili punkt c): "har en ordningmed som sikser...".
Ordet "med" må slettes.

§§ 7 og 16:
Tilbakekallingav godkjenning.Tilbakekallingeller tilbakekallelse,men ikke tilbakekall.(Det er
imperativformav verbet, og ikke et substantiv.)
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§ 15,2. ledd:
Treffe tiltak, eller fatte vedtak.Foreslårå skrive:Arbeidstilsynetgir de pålegg, og treffer de tiltak
som er nødvendige

Vennligstoppgi vår referanseved henvendelseri saken.

Med hilsen

•
Hanne Kjørholt
Seksjonssjef
Rettsavdelingen,rettsutvikling
Skattedirektoratet
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