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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 utsatt frist.

Oppgaveregisteret skal sørge  to' effektv seinordning og Ltnwelse  av oppgavepiikter som offentlige
organer pålegger n® nngsdr verde -Registove! skal til enhver tid innebo de er. oppdatert oversikt
over  alle  slike oppgaveplikter og bdra med informasjon om disse og den samordning som finne-
sted

Opphevelse av merverdiavgiftsloven § 49a
Forslaget om å avskaffe meldedager ener meverdlavgtldloven § 49a vil være  el godt
forer klingstiltak som Oppgevere951eret satter.

Egne rapporten e ng sregler for oppdrag på Svalbard
Det ̀orer gger trålag om a urodde en egen meltleplikl for rattporerhg av oppdrag pa Sva sard i en
ry forskrift. Vi bo-on' al dette forslaget i oppsummeringen av høringen sees sammenheng med
Føringen av apporten fra erbeiøsgruppen for svalbardskaa med hørings}ist 0 .03.2007. Dette fora
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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. Oppgaveplikten til Sertra :skattekontoret for utenlandssaker (SFU) avgrenses al å edene
opplysninger om opsdreg som uføres i riket der c'.enlandske oppdragstaker og Wevlancske
arbeicstakere er Involved.

Opsgev registeret ser de m et godt forenkl returner for nærngsdrivende at Finansdepartementet
nå gjen mgår hvo n den meldeel tien kan avgrenses slik ai de meldepllkdgefår  enklere og
klarere regler i  forholde aeg  til En e 6ren91blivilrolig også føre eleket ermer
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Oppgavereg stevet 'inne' den lottekn s e o'narbeerdnien der loet foreslås at  forskrift 30. 2. 1983 nr
198D oppheves som god  Dette vil vææ ett godt vlrkevlddel til at pen reelle rekkevidden øv
rapprnenpgsp ikten fremgår i lovtekster fors raget til ny §  6.10. For e ytterligere klangføre
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detirgelsene 'or når en næringstlrvAnde og et offentlig organ  Fer  meldeel lkt ener reglene anbe'ale,
også at viktige begreper kom oppe aga defineres klarere.

Unntak for oppdrag som utføres på sted utenfor oppdragsgiverens  kontroll
Oppgaveregisteret sotter Fnersrett temente's forslag om å oporettholbe oppgavgl eter) for
oppdragsgivere av oppdrag på sted fis,  bygge- og monteringsarbeid.

Unntak fra rapporteringsplikt for arbeidstakere som har vært skattemessig bosatt i Norge i 3
r og som har hatt ansettelsesforhold til norsk arbeidsgiver.
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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  ved å værs

Dstrebngsp ikte I Foretaksregisteret også er al'ktg registrert i de endre tilknyttede registrene bi .e.
MVA A-marnla et og AA-regisåret, får 'V unnta? fru NII rapporerngspl fikt. Begrannesen er at de
tilknyttede regisirene allerede Far de nødvendige gror ndataopplysninger om den utenlandske
oppdregsakeren lagret sine tegidre tilknyttet foretakets norske orgaorrådkr ing- u mima, For u sikre
at den utenlandske osptlmgslemren auporterer endringe i meiep Iktlge opalysninger om seg selv
bar disse bretakene feller bli bedt om a sekreta at det ikke er roer enderuger i allerede teglstade
gmnrdataopplysninger. Dette kar for eksempe gjennomføres ved at SFU tilrellelegger for
elektor eske meldeskjema der det aen fohåndsuttYlles allerede Inrapporterte arunndata-
opalysnm bø em dense gnippen oppdragstakere som hi norsk organ  egser 5lummer l samme felt
skjemaetl bør det også stå er. nenvlsebyrd n for nænBreengen  nødvendige  meldes til
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Om ansettelse av noen skal utløse rapporteringsplikt etter ligningsloven § 6-10.
Næingstldvende skal forholde seg til to regelsett rår det gjelder marsjering av opplyst Inger om

, henholdsvis opplysninger on arbeidsgiver arbeidsleger 412rytnirg dl utførelse avegne ansatte
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penglerne e0erlevelse av meldeplikten til SFU etter lign ngslovene § 610 henger tro is saumen
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Utvidelse av oppgaveplikten  -  utvidelse av hvilke opplysninger som etterspørres.
V'm ener 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 gørr åndsuiryl'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 perse alsystem

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 elektroniske meldeskjema legges il rette for å pansre allerede innrapporterte
opp Føringa, , saks t gjenbruk av grini dala. Trolig vil slike ordninger også lette meld inc smottaket 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 ekontor r opplysningerøkes krat om registreringsenhe'srvil freliØ tletakveliteLSn M1cs
alle tilsynsetatene pa dette områtlet økes krertig.
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Til sist ønsker vi a minne oppgaveforvalter Skattedireatoratet ca at det skal sendes melding tl
Oppgave'eglsteret ved endringer i eksisterence oppgaveplikter, jr 4, feste ledd i Lov om
Oppgaveregisteret. Vi bidrar gjerne med informasjon om meldeskjema og d'fyllina. dersom bet er
øns ellig

Mcd hilsen
ØRØNNØVSN N DREGISTRENE

Edk Fossum - Håkon Olderbakk
direktør avdefngsd hektar
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Saksbehandler: Elisabeth Hofstad 75 00 79 53


