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Høringsnotat om tiltak mot trygdemisbruk rav

Det vises til brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 13. juli 2007 vedlagt
høringsnotat vedr. ovennevnte.

Høringsnotatet inneholder en rekke forslag til regelendringer. Finansdepartementets
høringsuttalelse er begrenset ti] å gjelde forslag som har direkte betydning for skatte-
og avgiftsmyndighetenes arbeid.

Forslag om å oppheve regelen om at det kan tas hensyn til merskatt vedfastsettelsen av
tilbakebetalingsbeløp
Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår å oppheve regelen i folketrygdloven §
22-15 om at det kan tas hensyn til merskatt ved fastsetting av beløp som skal betales
tilbake som følge av feilutbetalinger. Det fremgår av høringsnotatet at mottakerne ofte
vil ha betalt skatt av det feilutbetalte beløpet som de pålegges å betale tilbake til
Arbeids- og velferdsetaten. Det legges videre til grunn at disse mottakerne, som følge
av den foreslåtte endringen, selv må ta kontakt med ligningsmyndighetene for å få
tilbake denne skatten.

Finansdepartementet har etter en samlet vurdering ingen avgjørende innvendinger mot
forslaget. Departementet legger imidlertid til grunn at forslaget vil kunne medføre
merarbeid for ligningsmyndighetene og dette bør omtales i proposisjonens kapittel om
økonomiske administrative konsekvenser. Vi legger videre til grunn at arbeids- og
velferdsforvaltningen må bistå ligningsmyndighetene med opplysninger til bruk ved
endringen av mottakerens ligning, eksempelvis ved å innberette opplysninger om
beløpet som kreves tilbake. Etter vår vurdering bør også dette omtales på
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hensiktsmessig måte i forarbeidene eller retningslinjer til praktisering av
tilbakebetalingsreglene.

Adgangen til å endre en skattyters ligning for tidligere inntektsår er begrenset av
fristreglene i ligningsloven § 9-6. Før ligningsmyndighetene tar opp en sak til endring
innenfor gjeldende frister, skal de vurdere om det er grunn til det blant annet under
hensyn til spørsmålets betydning, skattyterens forhold, sakens opplysning og den tid
som er gått, jf. ligningsloven § 9-2 nr. 8, jf. § 9-5 nr. 7. Finansdepartementet antar at det
bør vurderes om en mottaker som må tilbakebetale uriktig utbetalt stønad for tidligere
inntektsår, skal informeres om at tilbakebetalingen kan ha betydning for skatten
mottakeren har fått fastsatt og om mulighetene til å be om endring av ligningen.

Forslag om utvidet adgang  til å utlevere  opplysninger til andre offentlige myndigheter
Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår å utvide Arbeids- og velferdsetatens
adgang til å utlevere opplysninger til andre offentlige myndighetene, jf arbeids- og
velferdsforvaltningsloven § 7 annet ledd første punktum. Det fremgår av høringsnotatet
punkt 10 at formålet med forslaget er at Arbeids- og velferdsetaten i større grad skal
kunne hjelpe andre offentlige myndigheter med å avdekke økonomisk kriminalitet på
sine ansvarsområder. Finansdepartementet støtter dette forslaget og legger til grunn at
blant annet skattemyndighetene vil kunne ha nytte av å motta opplysninger i medhold
av denne bestemmelsen .  Den foreslåtte formuleringen :  "urettmessig utbetaling av
offentlige midler",  er imidlertid noe snever, slik at det kan  være  tvilsomt om
skattemyndighetene kan få opplysninger til bruk i tilfeller der skatteunndragelser fører
til at skattyter ikke får fastsatt restskatt, eventuelt lavere restskatt enn han eller hun
ellers ville gjort. Finansdepartementet foreslår derfor at siste del av § 7 annet ledd første
punktum omformuleres, for eksempel slik:  "... eller for å hindre  at noen  urettmessig
mottar utbetaling  av offentlige midler eller  unndrar midler  fra innbetaling til det
offentlige. "
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