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MOTTATT

15 DES 2010

ARBEIDSDEPARTEMENTET

Høring - endringer i forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret.

Vi viser til høringsbrev av 13. september 2010 om endringer i forskrift om arbeidsgiver- og
arbeidstakerregisteret.

Det er foreslått at det ved inntak av sjøfolk i tjeneste skal gis opplysninger om hvilket skibsregister
fartøyet er registrert i og hvilken type fart det dreier seg om, men ikke opplysninger om fartøyets
navn og kallesignal. Videre innebærer forslaget at det ikke skal sendes endringsmelding dersom
sjøfolk bare skifter fartøy. Etter forslaget skal det sendes endringsmelding dersom sjøfolk skifter
tjeneste til et skip som er registrert i et annet skibsregister eller til et fartøy som går i annen type
fart. Sentralskattekontoret støtter de foreslåtte endringene. Vi forutsetter at det ikke gjøres endringer
mht. hvilke opplysninger som skal gis på skjemaet for melding om sjøfolk til NAV A/A-registeret,
utover det som følger av forskriftsendringen og tidligere innspill fra sentralskattekontoret i brev av
24. november 2009.

Arbeidsdepartementet har reist spørsmål om å sløyfe prosedyren med å framsende inntaksmeldinger
via maritim kontrollmyndighet. Sentralskattekontoret har ingen bemerkninger til dette spørsmålet.

Arbeidsdepartementet har foreslått enkelte regelteksniske endringer. Vi har merket oss at det er
foreslått endringer i forskriften § 3 nr. 3 slik at definisjonen gjelder både faste og flyttbare
innretninger. I gjeldende forskrift er det vist til faste innretninger i overskriften i § 5. Henvisningen
til faste innretninger vil med de foreslåtte endringene i § 5 utgå og det er heller ikke i andre
bestemmelser vist til faste innretninger. Vi er usikre på om det regelteknisk er en heldig løsning at
forskriften bare viser til flyttbare innretninger mens definisjonen definerer innretninger generelt.

Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelser i saken.

Med hilsen

Kate Elin Wilhelmsen
direktør
Sentralskattekontoret for utenlandssaker
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