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Høring  -  NOU 2007:  12 Offentlig innkreving

Vi viser til  Fornyings-  og administrasjonsdepartementets høringsbrev av 20.februar 2008.
Bønnøysundregistrene ser positivt på effektiviseringstiltakene som er foreslått i utredningen.

Vi støtter utvalgets anbefaling om økt bruk av elektroniske løsninger og viser i denne
sammenhengen til siste utviklingen i Løsøreregisteret og Konkursregisteret.

I mars 2008 trådte lovendringen om utvidet registrering av utleggsforretninger i kraft. Endringene
gjelder for utleggsforretninger hos de alminnelige namsmyndighetene og Statens innkrevingssentral
der det blir besluttet utleggstrekk. De gjelder også for utleggsforretninger hos de alminnelige
namsmyndighetene, som blir avsluttet med «intet til utlegg». Registreringsløsningen er
helelektronisk, hvor Statens innkrevingssentral fungerer som en "informasjonsutvekslingsetat"
mellom namsmennene og Løsøreregisteret. Informasjon fra databasen på Statens
innkrevingssentral blir oversendt elektronisk fra namsmyndighetene til Løsøreregisteret og videre til
kredittopplysningsbyråene. Det er ikke knyttet noen form for manuell saksbehandling av meldingene
i Løsøreregisteret. I de to første månedene er det registrert 60 523 elektroniske meldinger knyttet til
utleggstrekk og "intet til utlegg" i Løsøreregisteret. Årlig innkomst anslås å bli i overkant av 300 000
meldinger.

Løsøreavdelingen har også utviklet en løsning med elektronisk kommunikasjon med
Konkursregisteret. Gjennom elektronisk konkursregistrering i Altinn har hvert enkelt konkursbo fått
sin egen webside, kalt boside. Her kan bostyrerne og Konkursregisteret utveksle informasjon.
Siden etableringen av bosiden 1. mars i år, har elektronisk kommunikasjon med Konkursregisteret
steget fra 20 til 60 prosent. Mer enn 50 prosent av bostyrerne bruker i dag denne helelektroniske
løsningen.

Når det gjelder funksjonaliteten og utviklingen av Altinn-løsningen ønsker vi å presisere følgende:

12007 ble Altinn brukt av ca. to millioner private brukere og ca. 380000 enheter. I løpet av
sommeren 2008 vil Altinn få BankiD som påloggingsmulighet. BankiD regner med å få en million
brukere i løpet av 2008. Det betyr at disse brukerne kan logge seg på Altinn og har tilgang til
nettbank med samme brukernavn/passord.

Innlevering av selvangivelsen er en godt etablert løsning i Altinn både for privatpersoner og
næringslivet.  På denne bakgrunn er Altinn for  veldig mange inngangsporten i økonomiske
anliggender.  Det er derfor naturlig for privatpersoner å kunne for eksempel betale restskatt gjennom
Altfinn.
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Side 2

Altinn tilbyr per i dag også tjenesten "Momskonto for bedrifter". Tjenesten gir organisasjoner
registrert i Enhetsregisteret informasjon om alle utestående krav knyttet til merverdiavgift.

Videre har Altinn i dag funksjonalitet for varsling av brukere som svarer til kravene i utredningen.
Dette kan skje på to måter: Enten genereres en kvittering på slutten av en innrapportering som
inneholder nødvendig informasjon for å kunne betale krav til etaten (dvs beløp, dato, KID,
kontonummer og tekst). Denne informasjonen hentes fra meldingen som tidligere er blitt
innrapportert. Alternativt kan varsel med ønsket betalingsinformasjon sendes som en melding til
sluttbruker (person eller organisasjon) i Altinn. Begge typer varsel kan lastes ned til sluttbrukers
fagsystem via et Web-service-grensesnitt som tilbys.

Per i dag har Altinn også mulighet for informasjon om regelverk og rettigheter, sikker lagring av alle
resultater av prosessen, signering (inkludert ikke-benekt), maskin til maskin kommunikasjon,
menneske til maskin-kommunikasjon og fakturainformasjon.

I videreutviklingen av Altinn-løsningen som kommer til å være på plass i løpet av 2010, legges det
blant annet opp til betaling fra privatpersoner, elektronisk faktura og betaling til bedrifter, integrasjon
med nettbank og betalingsløsning.

Altinn sikrer portaluavhengighet, det vil si at tjenester som produseres i Altinn, kan presenteres
mange steder, f.eks. på fastsetternes nettsteder, på MinSide eller i nettbanker.

I forhold til beskrivelsen av Brønnøysundregistrene som aktør i offentlig innkreving i kapittel 2.7.14.
ønsker vi å presisere at Brønnøysundregistrene fakturerer alle gebyr i henhold til Forskrift av
16.12.2003 nr 1551 om gebyr for tjenester fra Brønnøysundregistrene. I tillegg til gebyr for
registrering, tinglysing og innsendelse til Løsøreregisteret omfatter dette også gebyr for innsendelse
til Foretaksregisteret og gebyr for informasjon fra Enhetsregisteret, Foretaksregisteret,
Regnskapsregisteret, Konkursregisteret og Oppgaveregisteret. Mislighold overlates til et
inkassobyrå som følger saken til eventuell avskriving. Brønnøysundregistrene mottar årlig, basert på
gjeldende avtale med inkassobyrået ca 700-800.000 kr. Vi går ut fra at denne inntekten kommer til å
falle bort, dersom det opprettes en sentral innfordringsetat.
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