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Deres ref 200701361-/HAM
Sak: 07/417
Unntatt offentlighet § 5, 2. ledd a)

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

Petroleumstilsynet (Ptil) viser til departementets brev av 20. mars d.å. vedlagt høring fra
Finansdepartementet om forslag til endring av ligningsloven § 6-10 nr. 1 til 3 med tilhørende
sanksjonsregler og av merverdiavgiftsloven § 49 a. Vi viser videre til samtale med
departementet der vi fikk utsettelse på svarfristen.

Hovedformålet med rapporteringsplikten i ligningsloven § 6-10 er at skattemyndighetene skal
få oversikt over utenlandske oppdragstakere og deres arbeidstakere som opererer i riket eller
på kontinentalsokkelen.

Opplysningsplikten etter ligningsloven § 6-10 er også av relevans for Ptils myndighetsområde
da denne informasjonen bla kan gi oss et nyttig grunnlag i oppfølgingen av
allmenngjøringsforskriftene. Vi har derfor kontakt med skattemyndighetene for å få etablert
en ordning med tilgang til informasjon som gis etter nevnte rapporteringsordning under
ligningsloven, noe som vi anser å være i tråd med prinsippene i regjeringens handlingsplan
mot sosial dumping.

Vi har merket oss at bakgrunnen for høringsforslagene er et behov for å gjøre
rapporteringsreglene mer treffsikre, og for å forenkle reglene.

Rapporteringsplikten på kontinentalsokkelen

Innebærer høringsforslaget en uhensiktsmessig realitetsendring når det gjelder
rapporteringsplikten på kontinentalsokkelen? Slik vi oppfatter forslaget vil kriteriet ”som står
under oppdragsgivers kontroll”, jf forslaget § 6-10, tredje ledd, også gjelde for
rapporteringsplikten på sokkelen. Rapporteringsplikten på sokkelen i forbindelse med
aktiviteter gjennomført med fartøyer1 så som for eksempel rørleggingsoppdrag, vil som regel
ikke fullt ut stå under oppdragsgivers kontroll, noe som kan bety at slike oppdrag faller
utenfor rapporteringsplikten.

Vi har merket oss at finansdepartementets forslag i hovedsak vil innebære at dagens
rapporteringsregler videreføres. Vi vil følgelig foreslå at det vurderes om sokkelen bør holdes
utenfor kriteriet ”som står under oppdragsgivers kontroll” gjennom at § 6-10, tredje ledd
begrenses til rapporteringsplikt i riket.

1 Jf petroleumsloven § 1-6 litra c) og d)
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Rapporteringsplikten i ”bygge- eller anleggsbransjen”

Som departementet påpeker er bygge- og anleggsbransjen en bransje med relativt stort innslag
av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere, og en bransje som også i fremtiden vil være
et kjerneområde for rapporteringsplikten ved oppdrag i riket.
Det framgår av høringsnotatet at gjeldende regler om rapportering av oppdrag innen denne
bransjen skal videreføres.

Vi har merket oss at det i høringsutkastet brukes begrepet ”bygge- eller anleggsbransjen,” og
vil stille spørsmål ved om det bør klargjøres at også monteringsarbeid inngår. Begrepet kan
for eksempel utvides til: bygge eller monterings og anleggsarbeid”.

Andre kommentarer

Vi har ellers særlig merket oss at Finansdepartementet foreslår på samme måte som
arbeidsgruppen å videreføre dagens rapporteringsordning med rapportering av alle i en
kontraktskjede og at rapporteringsplikten nedover i kjeden ikke skal falle bort selv om ett eller
flere ledd i kjeden ikke skal rapporteres.

Vi har videre notert oss at unntaket i § 6-10, femte ledd for ” arbeidstakere som har vært
bosatt i Norge de siste tre årene og er ansatt av person bosatt i Norge eller selskap
hjemmehørende i Norge ”, endrer dagens regulering der unntaket er knyttet til norske
statsborgere ansatt hos person eller selskap hjemmehørende i Norge, jf høringsnotatet side
10, og vil stille spørsmål ved om dette er en hensiktsmessig endring.

Med vennlig hilsen
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direktør rammesetting
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