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Horing-Rappotlering
av utenlantlske
opptlrags-og
arbeitlstakere-forslagtilentlring
av ligingsloven § 610 unt til ] forsonligheten sanksjonsreglerog av
merverdiavgifbloven § 49 a
Vi vser til forkgsbre%av timare 2007 og avtale om utsattfrist.
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Forslag til endring av rapporten ngsregler etter ligningsloven § 6.10.
Oppgevepluten ske. gjelde ter norske næringsdrivende og offentlig organ som gr noen et oppdrag i
riket.
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detirgelsene 'or når en næringstlrvAnde og et offentlig organ Fer meldeellkt ener reglene anbe'ale,
også at viktige begreper kom oppe aga defineres klarere.
Unntak for oppdrag som utføres på sted utenfor oppdragsgiverens kontroll
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oppdragsgivere av oppdrag på sted fis, bygge- og monteringsarbeid.
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Unntak fra rapporteringsplikten for uteela nå ske oppdragstakere som bar vært registrert i
Foretaksregisteret i to år eller lenger.
Oppgaveregisteret finner al forenklingshensyn tilsier at der ne koppen foreta <s
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Om ansettelse av noen skal utløse rapporteringsplikt etter ligningsloven § 6-10.
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Utvidelse av oppgaveplikten - utvidelse av hvilke opplysninger som etterspørres.
V'm en er det er viktig a høyre kvaliteten på grum data om nætlrgsdrivende embeter i alle f knyttede
registre. Vi stetter terror uWCelsen av hvilke opplysninger port der ove r skal rapporter. Men det
er en under forutsetr ing om at meldepliktig oppgavegver får anledning til å benytte gørråndsuiryl'te
elektroniske sa ana som gi' lav oppgavebyrde. For eksempel at det hentes brorens
fipp ysninger
knyttet til enhetens organ
i elektroniske meldeskjema fra enhetens
regnskapssystem og lønn og persealsystem
V. anbefaler også at det legges bedre til ette 'or at fir eføy uten norsk or0amsøslorswnm er og
personer ulen D-nunme' raskere og enklere kan søke on å ra ti delt idengtikstornumre. Tåle v.
oppdatering av reg lstrerlogspllktlye opplysninger bedres dersom utenlandske enheter får tilbud om å
benytte el¢Mon ske meldeskjema drer elagt pa språk fra de land med flest foretak i Norge. Det er

også viktig at slike elektroniskemeldeskjemalegges il rettefor å pansre alleredeinnrapporterte
opp Føringa, , saks t gjenbruk av grini dala. Trolig vil slike ordninger også lette meld incsmottaket for
skattemyndighetene.
V. ber også om at det Fan vurderes at man l enerommet[ gen av denne høringssaken også ser pa
rugharene fir' et skat'temynolghetene kan fa bedret sin oppgavekval)gt ved å samemne
inØnesjorsinnhenting og kortroll men andre tilsynsetater som har oppgaver knyttet opp not
peldsglvere og utenlandske avsatte som UT! Amoren Fyrer 0g Petreleumstllsynet.
Vi er kjent ned at det er et arbeide pa gang i Skatteetaten Øra etablere et servcesenterfor
utlendinger_ Dette e' et utmerkealltak som trolig vi bidra til at t ere foretak som e' oppc2gstagere
ogarbeidsgivere bjr riktig registrert med organisesjomsnummer og nødvendige opplyslire er nos
SFU, Ennetsreglstere: med tilknyttede tepine.
Sanksjonsregler
Til forslagei pm nye sanksjonsregler

l ar vi ingen kommentar.

Oppgaverep koret ber om å bli Idolvert I grosessen når iøriggsseken skal oppsummeres. Dette for
å bidra til at nærnes crytende ned melrepllkl

far så enkle og praktiske melderutiner som mulig,

modig som skattemyndighelere far riktige opplysninger om skauytere . Opplysninger om
oppdreg, arbeidsgiver og ame tlneker er egsa av stor viktighet for flere tilsynsetater. Ved å søke å
redus
uraringsena
odd lede oppgavebyrde gjennom samordning av meldeskjema od
gjennom
m utveksling av eko ntor r op plysninger
økes krat om registreringsenhe'srvil freliØ tletakveliteLSn M1cs
alle tilsynsetatene pa dette områtlet økes krertig.
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Oppgaveregisteret. Vi bidrar gjerne med informasjon om meldeskjema og d'fyllina. dersom bet er
øns ellig
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