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Vi viser til brev av 9. mai 2008 hvor Skattedirektoratet bes uttale seg om en eventuell
etablering av et sentralt gjeldsregister i Norge. Det fremgår av høringsbrevet at formålet
med et slikt register vil være å styrke grunnlaget for finansinstitusjonenes kredittvurdering
for derved å motvirke gjeldsproblemene blant private hushold, og således være et egnet
sosialpolitisk virkemiddel.

Skattedirektoratet stiller seg kritisk til etableringen av et sentralt gjeldsregister i Norge.
Etter direktoratets mening vil det være en svært vanskelig oppgave å få etablert et register
som er helt fullstendig og oppdatert til enhver tid. Som det fremgår i utredningen vil
utenlandske kredittinstitusjoner ikke kunne pålegges å rapportere inn til et norsk register.
Om et register skal innfri formålet er det en forutsetning at registeret er helt pålitelig for de
aktørene som skal hente informasjon derfra.

Det er også viktige personvernhensyn som må ivaretas dersom register etableres. I den
sammenheng har direktoratet ikke kommentarer utover det som fremkommer i utredningen.

Som skatte - og avgiftskreditor møter skatteetaten ofte skyldnere som har gjeldsproblemer i
større eller mindre grad. Etter direktoratets erfaring er det ikke nødvendigvis
omstendigheter i forbindelse med låneopptak som i hovedsak er grunnen til at personer får
gjeldsproblemer. I de fleste tilfellene er det etterfølgende omstendigheter og endringer i
livssituasjon som har medført at gjeldsbelastningen har blitt for stor slik at skyldner har fått
betjeningsproblemer.

Skatteetaten yter ikke kreditt på samme måte som kreditt og finansieringsinstitusjoner, og
kan således ikke velge å avslå søknad om kreditt. Oppslag i et gjeldsregister vil for
skatteetaten ha begrenset verdi i arbeidet med skyldnere som har store gjeldsproblemer. Ved
en eventuell etablering av register må imidlertid skatteetaten levere informasjon til
registeret slik at långiver får informasjon om søkers skatte - og avgiftsgjeld ved søknad om
ytterligere kreditt.

Skattedirektoratet kan ikke se at etablering av et sentralt gjeldsregister er et hensiktsmessig
virkemiddel for å motvirke gjeldproblemene blant private hushold. Under den forutsetning at
registeret ble ansett som hensiktsmessig vil drift og vedlikehold av registeret bli
uforholdmessig krevende. Problemene med fullstendighet ville medføre at registeret ikke
ville bli fullstendig pålitelig, og dermed vanskelig kunne oppfylle formålet.
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Som en følge av dette gir ikke Skattedirektoratet sin tilslutning til forslaget om etablering av
et sentralt gjeldsregister i Norge.
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