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Høringsuttalelse vedrørende 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 

Skatterevisorenes Forening (SF) har følgende synspunkter vedrørende 
Finansdepartementets forslag om endring av rapporteringsplikten i ligningsloven § 6-
10: 
 
Rapporteringsplikten er et viktig verktøy for skatte- og avgiftskontroll av utenlandsk 
arbeidskraft og utenlandsk næringsvirksomhet. SF mener at det er riktig å beholde 
hovedtrekkene i regelverket. Vi er derfor langt på vei enige med Finansdepartementets 
forslag. 
 
Utenlandsk arbeidsgiver: 
Vi er enige i at kontrollhensyn tilsier at rapporteringsplikten fortsatt skal gjelde alle 
oppdragstakere som er skattemessig bosatt i utlandet og deres arbeidstakere.  Dette er 
på mange måter kjerneområdet i rapporteringsplikten, og det området der feil i 
rapporteringen lettest medfører for lav skatt. Vi kan ikke se at denne risikoen blir 
betydelig lavere selv om oppdragstakerne har en ”noe nærmere” tilknytning til Norge. 
Det vil fortsatt være behov for å vurdere kontraktstype og arbeidsperioder for å kunne 
vurdere skatteplikten for virksomheten og arbeidstakerne. Dette er mulig bare gjennom 
rapporteringsplikten. 
 
Norsk arbeidsgiver: 
Når det gjelder utenlandske arbeidstakere ansatt hos norske arbeidsgivere er vi enige i 
at det fortsatt bør finnes en avgrenset rapporteringsplikt. Vi er imidlertid noe usikre på 
hvordan denne rapporteringen bør avgrenses. Vi er usikre på brukervennligheten i å 
knytte rapporteringen opp til begrepet ”skattemessig bosatt”. Oppgavegiver vil her 
måtte sitte inne med opplysninger om arbeidsperioder og arbeidsforhold for hver enkelt 
arbeidstaker bakover i tid. Etter vår oppfatning er dette lite praktisk. 
 
En alternativ løsning kan være å beholde begrensningen knyttet til statsborgerskap og 
kun kreve rapportering ved start og slutt på hvert enkelt arbeidsforhold (ikke 
arbeidsperiode) når arbeidsgiveren er norsk. Etter SFs syn vil dette ivareta 
kontrollhensyn, samtidig som man sterkt vil redusere det som oppfattes som unødig 
rapportering ved skifte av oppdrag.  
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Privatpersoner: 
Arbeidsgruppen har diskutert hvorvidt private oppdragsgivere bør ha 
rapporteringsplikt. Det vises til at det kan være et behov for dette, men at en 
rapporteringsplikt vil være relativ ”fremmed” og kostnadskrevende for oppgavegiver og 
ligningsmyndighetene.   
 
SF mener at en slik rapporteringsplikt bør vurderes innført. Vi er bekymret for at det 
skal utvikle seg en ”frisone” for unndragelser knyttet til utenlandsk arbeidskraft i 
privatmarkedet. Manglende rapporteringsplikt gjør det svært vanskelig å avgjøre arten 
og omfanget av arbeid som utføres.  
 
Privatpersoner må allerede i dag ta stilling til hvorvidt arbeid i hjemmet utføres som 
ledd i selvstendig næringsvirksomhet eller som lønnsarbeid. Utbetaleren innhenter 
navn, personnummer og skattekort før lønn utbetales. Lønn innberettes gjennom den 
forenklede oppgjørsblanketten RF-1049. Tilsvarende vil det ikke være en større 
belastning å innhente firmanavn og organisasjonsnummer før utbetaling av honorar. I 
svært mange tilfeller vil dette være minimum av den kontroll utbetaleren uansett må 
gjøre for å kunne konkludere med at oppdragstakeren driver selvstendig 
næringsvirksomhet. 
 
Mulige løsninger kan være å innberette denne utbetalingen som en egen rubrikk på RF-
1049, eller via LTO-kode 401. 
 
Øvrige forhold: 
Vi vil avslutningsvis bemerke at det er avgjørende at Sentralskattekontoret for 
utenlandssaker gjøres i stand til å løse de oppgavene de er pålagt i forhold til 
rapporteringsplikten.  
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