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Endringer i ligningsloven - innspill fra KMD 

 

Vi viser til brev av 13. mai 2015 om ovennevnte. 

 

Endringene innebærer at Husbanken må rapportere gjeld som følge av et vedtak om 

tilbakebetaling av feil utbetalt bostøtte. Husbanken rapporterer allerede i dag på ordinært 

ubetalt bostøtte. 

 

Av høringsforslaget framgår det at NAV skal være først ute med rapporteringen og at 

skatteetaten deretter skal vurdere om andre offentlige etater, herunder Husbanken, skal 

rapportere. 

 

Statens Innkrevingssentral forvalter innkreving av feil utbetalt bostøtte for Husbanken. 

Dersom Husbanken på sikt også skal omfattes av innrapporteringsplikten, mener vi at denne 

oppgaven bør ligge hos Husbanken og ikke hos Statens innkrevingssentral. SI er forespurt og 

er av samme oppfatning (Statens Lånekasse for Utdanning innrapporterer tilsvarende der 

innkreving av gjeld er overtatt av SI). 

 

Det må foretas systemtekniske endringer og tilpasninger for en slik rapportering. Husbanken 

må derfor varsles minst 6 måneder før det året det skal samles inn data for. DVS. at skal det 

rapporteres for ligningsåret 2017 må det varsles før juli 2016. Dette for å rekke å gjøre 

nødvendige systemendringer og for å sikre riktig rapporteringsgrunnlag. 

 

Det tas forbehold om at Statens innkrevingssentral utfører nødvendige tilpasninger innenfor 

samme tidsramme. 

 



Det vil være få aktuelle saker å rapportere om, ca 3500-4000 saker årlig. Omfanget av saker 

er forventet å synke betydelig dersom det blir innført beregningsregler for bostøtte der faktisk 

inntekt blir lagt til grunn. 

 

Rapporteringen vil medføre økte kostnader for Husbanken til utsendelse og porto samt IT-

kostnader til utvikling og drift. 
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