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Høring om endringer i ligningsloven 

Vi viser til høringsbrev av 13. mai 2015 med vedlagte høringsnotat av samme dato om 

opplysningsplikt for offentlig myndighet om gjeld, renter og penger til gode, om 

innrapportering av fagforeningskontingent, samt rapport fra Skattedirektoratet 19. mars 2015 

om plikt til å levere selvangivelse for næringsdrivende elektronisk og opphevelse av adgangen 

til å levere merverdiavgiftsoppgave på papir.  

 

Offentlige organer som ikke driver ordinær utlånsvirksomhet har i dag ikke plikt til å 

rapportere skattyternes gjeld, renter og beløp til gode. Dette kan medføre at skattyter mister 

rettmessige fradrag dersom han ikke selv fører beløpene i selvangivelsen. Det foreslås derfor 

at det foretas en endring i ligningsloven § 6-3 nr. 2 og slik at forvaltningsorganer kan pålegges  

å innrapportene slike opplysninger til skattemyndighetene. Norsk Øko-Forum (NØF) er enig i 

dette forslaget, som vil gjøre ligningsoppgavene mer korrekte og fullstendige. 

 

Etter gjeldende regelverk plikter arbeidsgiver å innrapportere fradragsberettiget 

fagforeningskontingent for sine ansatte når arbeidsgiveren har trukket denne i lønnen, eller 

når arbeidstaker dokumenterer å ha betalt kontingenten selv. Arbeidsgivers innrapportering av 

fagforeningskontingent er derfor ikke absolutt, og manglende rapportering innebærer at 

skattyter selv må gjøre endringer i selvangivelsen og ikke kan benytte seg av leveringsfritak. 

Vi er enig med departementet når det foreslås at det er mer hensiktsmessig at rapporteringen 

skjer fra fagforeningen for hele medlemsmassen og ikke fra arbeidsgiver. Dette vil slik vi ser 

det gi en mer fullstendig og effektiv innrapportering. 

 

Vi støtter også forslaget fra Skattedirektoratet om pliktig elektronisk levering av 

ligningsoppgaver for alle næringsdrivende, gitt med virkning fra inntektsåret 2015. Tiden er 

nå inne for å kunne stille et slik krav til alle som driver næring, uavhengig av omsetning eller 

andre forhold. Elektronisk behandling og håndtering av regnskaps- og økonomiske 

opplysninger er nå så vanlig for alle at det må kunne stilles krav om dette til de som skal drive 

selvstendig næringsvirksomhet. Dette må også gjelde for dem som har omsetning under 50 

000 kroner, og som i dag har forenklet bokføringsplikt og innlevering i Altinn. 
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Samtidig er det nå også riktig å oppheve adgangen til å dispensere fra kravet om elektronisk 

levering av omsetningsoppgaven. At terminoppgavene for merverdiavgift også leveres 

elektronisk, ser vi som vel så naturlig som levering av ligningsoppgavene. Dette kan på ingen 

måte anses som vanskelig eller byrdefullt når det drives egen næring, med de plikter det skal 

og bør innebære. Vi synes også, slik det er foreslått, at det er rimelig at reglene trer i kraft fra 

1.januar 2016. 

 

Med hilsen 

for Norsk Øko-Forum  

Jan-Egil Kristiansen 

leder faglig utvalg 


