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HØRING - RAPPORTERING AV UTENLANDSKE OPPDRAGS- OG
ARBEIDSTAKERE - FORSLAG TIL ENDRING AV LIGNINGSLOVEN
§ 6-10
NR. 1 TIL 3 MED TILHØRENDE SANKSJONSREGLER
OG MERVERDIAVGIFTSLOVEN § 49 A
Landsorganisasjonen

i Norge har i brev 06.03.07 mottatt ovennevnte høring til uttalelse.

I_kampenmot sosial dumping og svart økonomi har LO vært opptatt av å få gode o
funksjonelle registreringssystemer på plass. Likningslovens bestemmelser om registrering av
utenlandske firmaer og arbeidstakere, som et viktig virkemiddel i denne sammenheng,
signaliserte vi allerede i forkant av EU-utvidelsen 1. mai 2004.
Vi støtter departementets vurdering av at endringen i ligningslovens § 6-10 i desember 2004

ikke har vært tilstrekkelig og er fornøyd med at saken nå tas opp til bred vurdering.
LO er enig i at det trengs endring i dagens bestemmelse om solidaransvar, men vi er ikke
enige i departementets forslag. LO tror ikke lovendringen vil føre til at solidaransvar for
utenlandske oppdragstakere vil bli benyttet i større grad enn i dag. LO mener at solidaransvar
må kunne gjøres gjeldende på grunnlag av reint objektive vilkår, nærmere bestemt når
opplysningsplikten er misligholdt og oppdragstakers ubetalte skatter og avgifter har forfalt til
betaling.
I stedet for vilkår for når o dra
'ver kommer i ansvar bør det innføres vilkår når
o dra s 'ver ikke kommer i ansvar. Slike vilkår kan for eksempel være at oppdragsgiver har
informert om opplysningsplikten, stilt kontraktskrav om at opplysningsplikten skal etterleves,

om at likelydende bestemmelser skal videreføres i alle avtaler med oppdragstakers
kontraktsmedhjelpere i alle ledd, og at det er dokumentert for oppdragsgiver ved gjenpart av
RF 198 og RF 199 at opplysningsplikten er oppfylt.
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LO deler heller ikke departementets vurdering av at de nye bestemmelsene ikke vil ha noen
økonomisk eller ressursmessig konsekvens for kontrollmyndighetene. Vi mener at
departementet må ta inn over seg at en globalisert økonomi med et stadig voksende

internasjonalt tjenestemarked, vil ha konsekvenser for kontrollinstansene, både når det elder
kompetanse, ressurser og kontrollaktiviteter. Skal de nye bestemmelsene ha den effekt som vi
ønsker, må oppdagelsesrisikoen øke. I dagens system er underrapportering en stor utfordring.

Vi vil tro at de nye bestemmelsene er et betydelig skritt i riktig retning, men de vil kreve gode
og offensive kontrollstrategier og det vil kreve ressurser.
Ut over dette ha Landsorganisasjonen ingen ytterligere kommentarer til departementets
forslag.
Med vennlig hilsen
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