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Høringssvar: Om endringer i ligningsloven 
 
Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 13. mai 2015 med forslag til endringer i 
ligningsloven. 
 
Saken er behandlet i NARFs fagutvalg. 
 
Opplysningsplikt for offentlig myndighet om gjeld, renter og penger til gode 
Innrapportering av tredjemannsopplysninger bør alltid vurderes ut fra et kost-/nytte-perspektiv, og 
det å få rapportert inn gjeld, renter og tilgodehavende er et viktig bidrag til å få selvangivelser og 
ligningsfastsettelser riktige.  
 
For regnskapsførerbransjen, som bistår svært mange personlige og upersonlige skattytere, vil det 
være en betydelig forenkling og sikkerhet å få tilgang på kundenes gjeld, renter og tilgodehavende i 
form av tredjemannsopplysninger. Det ligger i dag betydelig manuelt arbeid bak innhenting av 
kontrolloppgaver som understøtter opplysningene som innarbeides i selvangivelsene. Dette vil bli 
forenklet dersom offentlige instanser innrapporterer de aktuelle beløpene. Vi støtter derfor den 
foreslåtte endringen. 
 
Det vi derimot ikke har forståelse for, er at slik innrapportering i første omgang kun skal pålegges 
NAV. Det er svært mange offentlige instanser innrapporteringen er aktuell for, og behovet for mottak 
av informasjonen er stor blant skattyterne. Det bør således være i alles interesse ut fra et kost/nytte-
perspektiv at innrapporteringer kommer i gang snarest mulig. Dette gjelder fremfor alt 
kommunekasserere og skattekontorene, noe NARF har etterlyst i mange år. Vi anmoder derfor om at 
arbeidet med å inkludere flere i ordningen prioriteres høyt.  
 
Forslaget om å la Skattedirektoratet vurdere behovet for innrapportering bør etter vårt skjønn 
revurderes, i og med Skattedirektoratets dobbeltrolle som både mottaker og potensiell 
rapporteringspliktig. Dette er en beslutning som bør fattes politisk, og omfatte alle offentlige 
instanser som har et mellomværende med personer, selskaper og andre instanser. 
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Innrapportering av fagforeningskontingent 
NARF støtter forslaget om at fagforeningene skal få plikt til å innrapportere fagforeningskontingent.  
 
Vi vil bemerke at endringen ikke forenkler arbeidsgivernes administrative byrde knyttet til 
kontingenten. Derimot vil et forslag som går ut på å la arbeidsgiverne slippe trekkplikt for 
fagforeningskontingent være et godt forenklingstiltak.  
 
Det arbeidsgiver må gjøre rent praktisk med fagforeningskontingent er følgende: 
 

 Registrere medlemskapet 

 Trekke kontingent i lønn månedlig 

 Betale kontingent til fagforeningene terminvis 

 Rapportere trekk til fagforeningen 

 Oppdatere endringer i kontingentbetingelser 
 
Med dagens løsninger for både fakturering, eFaktura og avtalegiro, bør overtakelse av denne 
administrative byrden være overkommelig å håndtere for fagforeningene. Flere av disse har utstrakt 
utfakturering på andre områder allerede. 
 
Lovmessig påvirkes arbeidsmiljøloven § 14-15 annet ledd d), som åpner for at fagforeningstrekk med 
tilhørende forsikringstrekk kan foretas i lønn når dette er avtalt i tariffavtale. Fagforeningene selv må 
således være villige til å medvirke i forenklingsdugnaden, gjennom å endre tariffavtaler.  
 
I tillegg er det i skattebetalingsloven § 5-9 første ledd c) inntatt at grunnlaget for skattetrekk skal 
reduseres med fagforeningskontingent. Fagforeningstrekket har i dag såpass liten reell betydning for 
skattetrekket at også denne ordningen bør kunne endres. Det er snarere slik at gjeldende ordning 
kan bidra til at det foretas for lavt skattetrekk. Det er mer heldig at fagforeningskontingenten 
innarbeides i skattetrekket på lik linje med andre fradrag som påvirker alminnelig inntekt. 
 
Et annet moment er at kontingenten kan være fastsatt ut fra lønnens størrelse. I den grad grunnlaget 
for kontingent ikke er godt nok kjent for fagforeningene, bør det kunne vurderes om disse skal få 
innsyn i relevante lønnsopplysninger via a-ordningen. Dette må i så fall innarbeides i a-
opplysningsloven. 
 
 
Opphevelse av adgangen til å levere merverdiavgiftsoppgaven på papir 
Forslaget om å oppheve adgangen til å levere merverdiavgiftsoppgaven på papir antas å ikke påvirke 
våre medlemmer. Regnskapsførere leverer oppgavene elektronisk. Andelen som leverer elektronisk 
er dessuten høy, og merverdiavgiftsoppgaven er enkel å fylle ut. Vi har på denne bakgrunn ingen 
innvendinger mot forslaget. 
 
 
Plikt til å levere selvangivelsen mv for næringsdrivende elektronisk 
Innføring av plikt til å levere selvangivelse elektronisk vil i liten eller ingen grad påvirke 
regnskapsbransjen. Våre medlemmer leverer selvangivelser elektronisk. For vår bransjes del har vi 
derfor ingen store innvendinger mot endringen.  
 
Slik vi kjenner næringslivet og mangfoldet dette består av, mener vi en del i næringslivet vil oppleve 
at endringen kommer for tidlig. Det er fortsatt noen som ikke er kompetente til å utføre elektronisk 
utfylling på en rasjonell og riktig måte, noe også innleveringsstatistikken gir klare indikasjoner på. 
Forventningene til hvor enkel ny selvangivelsesløsning vil bli, må heller ikke være for optimistisk. En 
slik løsning må fortsatt forholde seg til et komplisert regelverk.  
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Av hensyn til skattytere som ikke søker ekstern profesjonell bistand, vil vi anbefale at iverksettelsen 
avventes noen år til den allmenne digitale kompetansen har økt ytterligere. Vi tror det uansett er 
fornuftig å ikke gjennomføre endringen før det er vunnet erfaringer med ny selvangivelsesløsning. 
 
 
Med vennlig hilsen 

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 
 
 
 
Sandra Riise Knut Høylie 
adm. dir. fagsjef skatt 
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