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1. INNLEDNING

Finansdepartementet foreslår i dette høringsnotatet lovbestemmelser om at
skatteetaten kan gjøre helt eller delvis forhåndsutfylte oppgaver tilgjengelig for
mottakeren i elektronisk form på offentlig nettportal eller ved å sende dem til
folkeregistrert adresse eller adresse registrert i Enhetsregisteret. Bakgrunnen for
forslaget er at Datatilsynet etter en tilsynskontroll i 2008 stilte spørsmål ved om
skatteetaten har tilstrekkelig behandlingsgrunnlag etter personopplysningsloven for å
gjøre den forhåndsutfylte selvangivelsen tilgjengelig for skattyterne i nettportalen
Altinn.

Forslaget innebærer endringer i gjeldende merverdiavgiftslov, folkeregisterloven,
ligningsloven, svalbardskatteloven, artistskatteloven, folketrygdloven,
skattebetalingsloven og merverdiavgiftsloven 2009.

2. BAKGRUNN

Skatteetaten utligner hvert år skatt på alle som har skattepliktig formue eller inntekt i
Norge. I de fleste tilfeller er det selvangivelsen fra skattyterne som danner det viktigste
grunnlaget for ligningen. Skattyterne skal i selvangivelsen gi en oversikt over egen
brutto formue og inntekt, fradragsposter og andre opplysninger som har betydning for
gjennomføringen av ligningen.

I dag mottar de aller fleste personlige skattytere en forhåndsutfylt oppgave som de kan
benytte seg av for å overholde selvangivelsesplikten. Den forhåndsutfylte
selvangivelsen bygger på opplysninger skattyteren har gitt tidligere år, informasjon fra
skatteetatens egne registre og opplysninger fra tredjepersoner, for eksempel
arbeidsgiver og finansinstitusjoner som har plikt til å gi kontrollopplysninger til
skatteetaten.

For å få tilgang til den forhåndsutfylte selvangivelsen via Internett, må skattyteren
opprette en brukerkonto i Altinn-systemet. Skattyteren må i tillegg identifisere seg med
fødselsnummer og PIN-kode eller en elektronisk identifikator på høyere sikkerhetsnivå.

Dersom en skattyter ikke åpner den forhåndsutfylte selvangivelsen via Internett, skal
selvangivelsen slettes fra Altinn-systemet. Etter gjeldende praksis blir uåpnede
oppgaver slettet så snart fristen for levering av oppgaven har gått ut. Det er derfor ikke
slik at skatteetaten akkumulerer opplysninger i Altinn om personer som ikke ser på den
elektronisk tilgjengelige selvangivelsen.

Personopplysningsloven kommer til anvendelse ved elektronisk behandling av
personopplysninger og ved annen behandling av personopplysninger når
opplysningene inngår eller skal inngå i et personregister. Personopplysningsloven
stiller krav om behandlingsgrunnlag ved behandling av personopplysninger innenfor
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lovens virkeområde. Etter lovens § 8 er hjemmel i lov og samtykke fra den registrerte
hovedgrunnlagene for behandling av personopplysninger. I tilegg åpner
bestemmelsene i litra a til f for behandling av personopplysninger i enkelte andre
tilfeller der dette er nødvendig for oppfylle en rettslig plikt eller utøve offentlig
myndighet.

Datatilsynet gjennomførte i 2008 en tilsynskontroll hos Skattedirektoratet og Altinn
Sentralforvaltning. I denne forbindelse tok Datatilsynet opp spørsmålet om skatteetaten
har hjemmel for å gjøre den forhåndsutfylte selvangivelsen tilgjengelig via Altinn-
portalen.

I brev 8. juni 2009 konkluderte Datatilsynet med at det foreligger behandlingsgrunnlag
for skatteetaten til å gjøre selvangivelsene tilgjengelige på nettportalen Altinn, men at
de ser det som svært hensiktsmessig at hjemmelsgrunnlaget presiseres i ligningsloven.

3. DEPARTEMENTETS VURDERINGER OG FORSLAG

3.1 Innledning

Tradisjonelt har skattetaten sendt den forhåndsutfylte selvangivelsen og andre
oppgaver til skattyterens folkeregistrerte adresse eller til adressen som er registrert i
Enhetsregisteret. De siste årene har skatteetaten utviklet flere elektroniske tjenester
som forenkler borgernes innrapportering og som legger til rette for at forvaltningen kan
arbeide mer effektivt. Et eksempel på dette er at den forhåndsutfylte selvangivelsen
legges ut og kan leveres via Altinn-portalen. Denne utviklingen er viktig for at
forvaltningen skal være åpen og tilgjengelig for brukerne. I dag er elektronisk
rapportering den viktigste rapporteringsformen for de som gir opplysninger til
skatteetaten.

Personvernhensyn og informasjonssikkerhet er viktig ved all kommunikasjon mellom
det offentlige og borgerne. Skattedirektoratet må derfor ha gode rutiner for å sikre at
opplysninger som gjøres tilgjenglige via Altinn-portalen ikke kommer uvedkommende i
hende. Det finnes fire sikkerhetsnivåer ved innlogging i Altinn. Innlogging på laveste
sikkerhetsnivå krever fødselsnummer og passord. På dette nivået får brukeren kun
tilgang på de enkleste skjemaene, for eksempel enkelte skjema fra Statistisk
sentralbyrå. Brukere som har logget seg inn på dette nivået har ikke full tilgang til å
endre egen brukerprofil. For å få tilgang til den forhåndsutfylte selvangivelsen, kreves
innlogging på høyere sikkerhetsnivå. Brukeren må da benytte fødselsnummer og PIN-
kode utstedt av myndighetene (sikkerhetsnivå 2) eller med ved bruk av MinID eller
Smartkort (sikkerhetsnivå 3 og 4).

Skattemyndighetene må fortløpende vurdere om det er behov for ytterligere tiltak for å
forhindre misbruk av forhåndsutfylte opplysninger som gjøres tilgjengelig for
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mottakerne. Myndighetene må også sørge for å slette opplysninger som brukeren ikke
benytter seg av, blant annet forhåndsutfylte selvangivelser som skattyteren ikke åpner
via Altinn-systemet.

3.2 Oppfølging av Datatilsynets vurderinger knyttet til ligningsloven

Som nevnt ovenfor i punkt 2 er samtykke fra den opplysningene gjelder og lovhjemmel
de to hovedgrunnlagene for behandling av personopplysninger etter
personopplysningsloven.

Ligningsforvaltning er et typisk masseforvaltningsområde hvor det behandles et stort
antall saker hvert år. Fordi skatteetaten må håndtere mange saker på kort tid, er det
svært lite praktisk å innhente et særskilt samtykke fra hver enkelt borger ved
tilgjengeliggjøring av den forhåndsutfylte selvangivelsen og andre oppgaver i Altinn.
Selv om Datatilsynet har kommet til at skatteetaten har behandlingsgrunnlag for å gjøre
forhåndsutfylt selvangivelse tilgjengelig for alle skattyterne i nettportalen Altinn, ser
departementet at det kan være hensiktsmessig å ha en særskilt bestemmelse i
ligningsloven om at forhåndsutfylte oppgaver kan gjøres tilgjengelige for skattyterne på
denne måten.

Finansdepartement foreslår på denne bakgrunn at det gis bestemmelser i ligningsloven
som presiserer at skatteetaten kan gjøre den forhåndsutfylte selvangivelsen og også
andre forhåndsutfylte oppgaver tilgjengelig for mottakerne. Det bør være en
bestemmelse i ligningsloven kapittel 4 for oppgaver som skattyteren selv skal levere til
skatteetaten, en bestemmelse i kapittel 6 for oppgaver som tredjepersoner med
rapporteringsplikt skal levere og en bestemmelse i kapittel 8 om utsendelse av det
ferdige skatteoppgjøret. Utleggingen av den forhåndsutfylte selvangivelsen vil skje i
medhold av bestemmelsen i kapittel 4.

Departementet foreslår at bestemmelsene gjøres generelle slik at de omfatter begge
formene som skatteetaten benytter når den sender ut forhåndsutfylte oppgaver etter
ligningsloven: postutsendelser til folkeregistrert adresse eller adresse registrert i
Enhetsregisteret og elektronisk utlegging på nettportal for rapportering til det
offentlige. For oppgaver etter kapittel 6 er det i praksis bare aktuelt at oppgavene gjøres
tilgjengelig for den oppgavepliktige på offentlig nettportal, og det er derfor bare denne
utsendingsformen som omfattes bestemmelsen i dette kapittelet.

De vises til forslag til bestemmelser i ligningsloven §§ 4-14, 6-17 nr. 4 og 8-9 nr. 1 tredje
punktum.
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3.3 Forslag til presiseringer i andre lover på skatteetatens område

Skatteetaten utøver forvaltningsmyndighet etter flere lover enn ligningsloven som var
berørt av Datatilsynets tilsynskontroll i 2008. Merverdiavgiftsloven, folkeregisterloven,
svalbardskatteloven, artistskatteloven, folketrygdloven og skattebetalingsloven er
eksempler på dette. Også forhåndsutfylte oppgaver etter disse lovene gjøres elektronisk
tilgjengelig for mottakeren, eksempelvis flyttemelding etter folkeregisterloven og
omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven. I mange tilfeller vil oppgavene
inneholde personopplysninger og utsendelsen vil dermed være omfattet av kravet til
behandlingsgrunnlag etter personopplysningsloven. Også her vil det være svært lite
praktisk å innhente samtykke fra den enkelte i forbindelse med at den forhåndsutfylte
oppgaven gjøres tilgjengelig.

Departementet foreslår derfor at det også i disse lovene gis generelle bestemmelser om
at skatteetaten kan gjøre forhåndsutfylte oppgaver tilgjengelig for mottakerne. Det vil
da være særskilte lovhjemler for all elektronisk utsendelse av forhåndsutfylte oppgaver
fra skatteetaten, og også for papirbasert utsendelse i de tilfellene det er aktuelt.

Departementet foreslår nærmere bestemt at det i gjeldende merverdiavgiftslov § 29
sjette ledd gis et nytt annet punktum om at forhåndsutfylt omsetningsoppgave kan
gjøres tilgjengelig elektronisk for den avgiftspliktige på offentlig nettportal. En
likelydende bestemmelse foreslås i § 15-7 tredje ledd nytt annet punktum i
merverdiavgiftsloven 2009.

I folkeregisterloven ny § 12 a foreslår departementet en bestemmelse om at
forhåndsutfylte oppgaver etter denne loven kan gjøres elektronisk tilgjengelig for
mottakeren. I svalbardskatteloven § 5-2 femte ledd foreslår departementet et nytt tredje
punktum om at oppgaver med forhåndsutfylte opplysninger om trekkpliktige
arbeidsgivere kan gjøres elektronisk tilgjenglig for disse. I artistskatteloven § 6 nytt
femte ledd foreslår departementet for det første en bestemmelse om at oppgaver som er
forhåndsutfylt med informasjon som den meldepliktige og artisten, kan gjøre
elektronisk tilgjengelig for den meldepliktige. For det andre foreslås en bestemmelse i
§ 11 nytt fjerde ledd om at oppgjørsblankett som er forhåndsutfylt med opplysninger
om den trekkpliktige kan gjøres tilgjengelig for den trekkpliktige. Departementet
foreslår videre en bestemmelse om elektronisk tilgjengeliggjøring av forhåndsutfylt
oppgave over arbeidsgiveravgift til arbeidsgivere i folketrygdloven § 24-3 nytt femte
ledd. I skattebetalingsloven foreslår departementet for det første en bestemmelse i § 5-1
første ledd nytt tredje punktum om at skattekort som er forhåndsutfylt med
opplysninger om skattyter kan gjøres tilgjengelig på offentlig nettportal og på papir. I
§ 5-11 nytt tredje ledd foreslås for det andre en bestemmelse om at oppgaver med
forhåndsutfylte opplysninger om arbeidsgiver kan gjøres tilgjengelig for arbeidsgiveren
på elektronisk nettportal. Det foreslås også en ny bestemmelse om elektronisk
tilgjengeliggjøring av skattekort med utskrevet forskuddsskatt i skattebetalingsloven
§ 6-7 nytt tredje ledd.
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Hvilke personopplysninger som er forhåndsutfylt i den enkelte oppgave, avhenger av
hvilken skjematype det er tale om. Kravene om at mottakeren må opprette brukerkonto
i Altinn og identifisere seg på foreskreven måte for å få tilgang til opplysningene, vil
gjelde også når forhåndsutfylte oppgaver gjøres tilgjengelig i medhold av andre lover
enn ligningsloven.

Departementet viser til forslag til bestemmelser i gjeldende merverdiavgiftslov § 29
sjette ledd nytt annet punktum, folkeregisterloven ny § 12 a, svalbardskatteloven § 5-2
femte ledd nytt tredje punktum, artistskatteloven § 6 nytt femte ledd, § 11 nytt fjerde
ledd, folketrygdloven § 24-3 nytt femte ledd, skattebetalingsloven § 5-1 første ledd nytt
tredje punktum, § 5-11 nytt tredje ledd, § 6-7 nytt tredje ledd og § 15-7 tredje ledd nytt
annet punktum i merverdiavgiftsloven 2009.

4. ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER

Bestemmelsene som foreslås i dette høringsnotatet skaper i utgangspunktet ingen
behov for omlegging av rutinene mv. for rapportering av opplysninger til skatteetaten.
Departementet legger derfor til grunn at forslaget ikke vil ha økonomiske eller
administrative konsekvenser for de oppgavepliktige og heller ikke for skatteetaten.

5. FORSLAG TIL LOVTEKST

Merverdiavgiftsloven

Finansdepartementet foreslår at lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 29 sjette
ledd nytt annet punktum får følgende ordlyd:

Oppgaver som er forhåndsutfylt med opplysninger om den avgiftspliktige, kan gjøres
tilgjengelig for den avgiftspliktige elektronisk på offentlig nettportal.

Nåværende andre punktum blir nytt tredje punktum og nåværende tredje punktum blir
nytt fjerde punktum.

Folkeregisterloven

Finansdepartementet foreslår at lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering
(folkregisterloven) gis en ny § 12 a med følgende ordlyd:

§ 12 a Oppgaver etter denne lov som er forhåndsutfylt med personopplysninger, kan gjøres
tilgjengelig for mottakeren på offentlig nettportal.
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Ligningsloven

Finansdepartementet foreslår at det i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning
(ligningsloven) gis en ny bestemmelse i § 4-14, ny nr. 4, i § 6-17. og i ny nr. 1 tredje
punktum i § 8-9. Departementet foreslår følgende ordlyd:

§ 4-14 Tilgjengeliggjøring av forhåndsutfylte oppgaver
Selvangivelse og andre oppgaver etter dette kapittel som er forhåndsutfylt med
opplysninger, kan gjøres tilgjengelig for skattyter på offentlig nettportal eller sendes til
skattyters registrerte adresse i folkeregisteret eller Enhetsregisteret.

§ 6-17 ny nr. 4:
Oppgave etter dette kapittel som er forhåndsutfylt med opplysninger om den
oppgavepliktige og skattyter, kan gjøres tilgjengelig for den oppgavepliktige på offentlig
nettportal.

§ 8-9 nr. 1 nytt tredje punktum:
Melding etter de to foregående punktumene kan gjøres tilgjengelig for mottakeren på
offentlig nettportal eller sendes til registrert adresse i folkeregisteret eller i Enhetsregisteret.

Svalbardskatteloven

Finansdepartementet foreslår at lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard
(svalbardskatteloven) § 5-2 femte ledd nytt tredje punktum får følgende ordlyd:

§ 5-2 femte ledd nytt tredje punktum:
Oppgave etter denne bestemmelsen som er forhåndsutfylt med opplysninger om
arbeidsgiveren, kan gjøres tilgjengelig for arbeidsgiveren på offentlig nettportal.

Nåværende tredje punktum blir nytt fjerde punktum og leddes øvrige punktum
forrykkes tilsvarende.

Artistskatteloven

Finansdepartementet foreslår at det i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar
til utenlandske artister mv. gis en ny bestemmelse i § 6 nytt 5. ledd og § 11 nytt fjerde
ledd. Departementet foreslår følgende ordlyd:

§ 6 nytt 5. ledd
Melding som er forhåndsutfylt med opplysninger om den meldepliktige og artisten, kan
gjøres tilgjengelig for den meldepliktige på offentlig nettportal.

Nåværende femte punktum blir nytt sjette punktum.



Side 8

§ 11 nytt fjerde ledd
Oppgjørsblankett som er forhåndsutfylt med opplysninger om den trekkpliktige og artisten,
kan gjøres tilgjengelig for den trekkpliktige på offentlig nettportal.

Folketrygdloven

Finansdepartementet foreslår at lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd
(folketrygdloven) § 24-3 nytt femte ledd får følgende ordlyd:

§ 24- 3 nytt femte ledd
Oppgaver etter første og annet ledd som er forhåndsutfylt med opplysninger om
arbeidsgiveren, kan gjøres tilgjengelig for arbeidsgiveren på offentlig nettportal.

Skattebetalingsloven

Finansdepartementet foreslår at det i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving
av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) gis en ny bestemmelse i § 5-1 første
ledd nytt tredje punktum, § 5-11 nytt tredje ledd, og § 6-7 nytt tredje ledd.
Departementet foreslår følgende ordlyd:

§ 5-1 første ledd nytt tredje punktum
Skattekort som er forhåndsutfylt med opplysninger om skattyter, gjøres tilgjengelig for
skattyter på offentlig nettportal eller sendes til adresse registrert i folkeregisteret.

§ 5-11 nytt tredje ledd
(3) Oppgaveskjema som er forhåndsutfylt med opplysninger om arbeidsgiver, kan gjøres
tilgjengelig for arbeidsgiver på offentlig nettportal.

Nåværende tredje ledd til femte ledd blir fjerde, femte og nytt sjette ledd.

§ 6-7 nytt tredje ledd
(3) Skattekort med utskrevet forskuddsskatt som er forhåndsutfylt med opplysninger om
skattyter, kan gjøres tilgjengelig for skattyter på offentlig nettportal eller sendes til adresse
registrert i folkeregisteret eller Enhetsregisteret.

Merverdiavgiftsloven 2009

Finansdepartementet foreslår at lov 19. juni nr. 58 om merverdiavgift § 15-7 tredje ledd
nytt annet punktum får følgende ordlyd:

Oppgaver som er forhåndsutfylt med opplysninger om avgiftssubjektet, kan gjøres
tilgjengelig for den avgiftspliktige på offentlig nettportal.




