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Høring - Rapportering av utenlandske oppdrags- og arbeidstakere - forslag til
endringer av ligningsloven § 6-10 nr. 1 til 3 med tilhørende sanksjonsregler og av
merverdiavgiftsloven § 49 a

Vi viser til brev av 06.03.2007 med oversendelse av høringsnotat om rapportering av
utenlandske oppdrags- og arbeidstakere - forslag til endringer av ligningsloven § 6-10 nr. 1 til
3 med tilhørende sanksjonsregler og av merverdiavgiftsloven § 49 a

NKK er i enig i at det er et behov for å gjøre rapporteringsreglene mer treffsikre og enklere å
praktisere for brukerne. Vi vil  imidlertid presisere at dersom SFUs register sammen med Aa-
registeret skal oppfylle sine funksjoner som verktøy for skattemyndighetene ,  må også
skatteoppkreverne få tilgang til SFUs register på samme måte som de har tilgang til Aa-
registeret i dag. Uten dette vil man ikke kunne kontrollere at arbeidsgiver oppfyller sine
meldeplikter ,  og man vil ikke ha duu nødvendige informasjonen for å kunne nedlegge
påleggstrekk etter skattebetalingsloven § 33.

For øvrig har vi følgende kommentarer til forslaget. Kommentarene er knyttet opp mot det
enkelte punkt i høringsnotatet:

Til punkt 5.3
Unntak fra rapporteringsplikt om arbeidstakere som har vært bosatt i Norge de tre siste
årene og er ansatt hos person bosatt i Norge eller selskap hjemmehørende i Norge

Finansdepartementet foreslår å endre unntaksbestemmelsen slik at en arbeidstaker er unntatt
fra rapporteringsplikt etter ligningsloven § 6-10 dersom han eller hun har vært skattemessig
bosatt i Norge de tre siste årene og er ansatt hos arbeidsgiver som er bosatt eller
hjemmehørende i Norge.

NKK mener det i praksis vil by kunne på problemer å bruke avgrensningskriteriet
"skattemessig bosatt i Norge de tre siste årene"  da dette er opplysninger som kun
skattemyndighetene besitter. Dersom unntaket skal være mulig å forholde seg til for de
opplysningspliktige må dette være basert på at arbeidstakeren fremlegger dokumentasjon fra
skattemyndighetene som bekrefter at vedkommende oppfyller kriteriet. Opplysningene må
derfor fremgå av skattekort og/eller ligningsattest. Tilsvarende må kontrollorganene, herunder
skatteoppkreveren, ha tilgang til den samme informasjonen om arbeidstakeren.

Vi mener imidlertid det er et grunnleggende problem å benytte  "skattemessig bosatt` ' som
kriterium fordi det først er ved gjennomført ligning et godt stykke inne i år fire, at
skattemyndigheten selv vet om kriteriet er oppfylt for de tre siste årene. Tilsvarende vil man
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s > @ slep på den tiden det tar før det fastslås at vedkommende ikke lenger er skattemessig
bosatt i Norge - og dermed igjen skal rapporteres til SFU på grunn av tre-års regelen.

Av hensyn til brukerne mener NKK at det bør fremgå klart av loven at man med  "bosatt"  her
mener  "skattemessig bosatt",  og at grunnlaget for oppdragsgivers beslutning er entydig og lett
å fremskaffe.

Til punkt 5.6
Nærmere om  forholdet  mellom plikten til å gi opplysninger om arbeidstakere etter
ligningsloven § 6-10 nr. I til 3 og meldeplikten  til Åa- registeret

NKK er enig med departementet i at de to meldepliktene kan skape enkelte problemer for
arbeidsgiverne som må forholde seg til begge regelverkene. Ettersom rapporteringsplikten til
Sentralskattekontoret for utenlandssaker etter ligningsloven § 6-10 går foran meldeplikten til
Aa-registeret, vil arbeidsgivere oppleve at arbeidstakere gjentatte ganger må meldes inn og ut
av Aa-registeret avhengig av om det foreligger opplysningsplikt etter ligningsloven.

NKK ber departementet vurdere om hensynet til de rapporteringspliktige faktisk tilsier at
dette merarbeidet er å foretrekke fremfor en dobbeltrapportering til begge registrene som i
praksis bare vil finne sted en gang.

Ett av Aa-registerets mange viktige formål er at det brukes av en rekke etater som
skatteoppkrevere, namsmenn, sosialkontor, tollvesenet og andre myndigheter som driver med
innkreving. Uten at disse får den samme tilgang til SFUs register som de i dag har til Aa-
registeret, vil innkrevingsoppgaven og innsats mot svart arbeid vanskeliggjøres.

Til punkt 5.9
Endringer i reglene om overtredelse av rapporteringsplikten

Det følger av skattebetalingsloven § 49 nr. 2 at arbeidsgiver som unnlater å sende pliktig
melding om inntaking i tjeneste eller som gir uriktige eller ufullstendige opplysninger i
melding eller på annen måte, er ansvarlig for de beløp som kunne være trukket etter
skattebetalingsloven § 33 (påleggstrekk), dersom melding eller opplysninger var gitt på riktig
måte.

Med melding om inntaking i tjeneste menes her melding til arbeidstakerregisteret (jf. Ot.prp.
nr. 83 2004-2005 Ny skattebetalingslov, kommentarer til ny § 16-20 annet ledd).

NKK kan ikke se at denne ansvarsbestemmelsen er omtalt under sanksjonsreglene verken i
rapporten fra arbeidsgruppen eller i høringsnotatet. Spørsmålet blir derfor om bestemmelsen
skal gis tilsvarende anvendelse for unnlatelse av å sende melding til Sentralskattekontoret for
utenlandssaker. I motsatt fall mister man en viktig sanksjonsmulighet fordi arbeidsgiver kun
har opplysningsplikt etter ligningsloven.

Til punkt 9
Forslag til  lov- og forskriftstekst (vedrØrende  frist for  rapportering)

NKK har også noen merknader forslaget § 6-10  Om rapportering av oppdragstakere og
arbeidstakere  som har følgende ordlyd i nr 7:
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SiF E ysninger skal gis snarest etter at kontrakt er inngått, og senest 14 dager etter at
arbeidet er påbegynt. Opplysninger om arbeidets avslutning etter nr. 1 c skal gis senest 14
dager etter avslutningen. "

NKK er av den oppfatning at en fortsatt 14 dagers frist synes unødvendig lang når de fleste
opplysningspliktige nå har databaserte regnskaps- og personalsystemer og opplysningene lett
kan gis elektronisk over internett. Kontrakter med en varighet på mellom 14 dager og 1
måned er ikke uvanlig og med en 14 dagers registreringsfrist vil mange av oppdragstakerne
være ute av oppdraget/landet før opplysningene er registrert. Dermed svekkes muligheten for
å avdekke svart arbeid.

For skatteoppkreveren er det viktig at opplysningene i SFUs register og Aa-registeret viser
status så nær opp til det tidspunktet hvor vi gjennomfører kontroll eller søker å nedlegge
påleggstrekk. Av denne grunn må rapporteringsfristene være så korte som mulig.

For Forbund for økonomiforvaltning og
skatteinnfordring

Solveig L. rketeig
Leder fa ku alg skatt NKK
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