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Horingsnotat - tiltak for å forebygge og avdekke misbruk av velferdsordninger

Vi viser til Arbeidsdepartementets brev av 12. september 2011 med vedlegg vedrørende
ovennevnte høring.

I høringsnotatet pkt. 6 tas det utgangspunkt i Arbeids- og velferdsetatens behov for tilgang til
opplysninger om asylsøkeres opphold i riket for å sikre at det ikke utbetales ytelser fra dem etter at
søknaden er endelig avslått. Forslaget til endring av folketrygdloven § 21-4 femte ledd tredje
punktum innebærer at Arbeids- og velferdsetaten ukrevd vil få tilsendt opplysninger om denne
type vedtak fra utlendingsmyndighetene. Etter direktoratets skjønn vil det imidlertid være mest
hensiktsmessig at en både ivaretar trygdens utgiftsside og inntektsside. Vi viser her til at
trygdeavgift bare skal betales av trygdens medlemmer For at Skatteetaten skal kunne klare å
fastsette trygdeavgift for disse gruppene, er vi avhengige av å motta den samme informasjon som
Arbeids- og velferdsetaten om utlendingers oppholdsstatus. Skatteetaten har i dag ingen klar
hjemmel i ligningsloven for en slik ukrevd informasjonstilgang fra utlendingsmyndighetene. Sett
fra vårt ståsted er det følgelig ønskelig å få en tilsvarende endring i ligningsloven.

For øvrig vil vi bemerke at ordlyden i forslaget til folketrygdloven § 21-4 femte ledd tredje
punktum etter Skattedirektoratets skjønn —åpner for en viss tolkningstvil. Det er uklart om
"andre vedtak" går tilbake til "asylsøkere" eller også andre utlendinger. I høringsnotatet er bare
asylsøkere omtalt, men kravet om lovlig opphold eller lovlig tilgang til arbeidsmarkedet gjelder
generelt for alle utlendinger. Etter vårt skjønn er det ingen grunn til å skille mellom asylsøkere og
andre utlendinger. Alle vedtak som gir opphold i riket eller lovlig tilgang til arbeidsmarkedet, kan
være relevante. Dette er avhengig av hvordan en velger å etablere en teknologisk løsning for å ha
oversikt over medlemskap i folketrygden. På denne bakgrunn foreslår vi at bestemmelsen gis
følgende ordlyd:

"Utlendingsmyndighetene kanpålegges å gi rutinemesige opplysninger om vedtak om lovlig
opphold i riket og lovlig tilgang til arbeidsmarkedet, dette inkluderer vedtak om oppholdstillatelse,
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registrering avpersoner somfaller inn under reglenefor EØS-borgere og endelig avslag på
søknad om asyl."

Med hilsen

nita Grini
seksjonssjef
Rettsavdelingen, skatteforvaltning
Skattedirektoratet

Mireille Werring


