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TILGANG TIL VALUTAREGISTERET

Finansdepartementet foreslår i høringsbrev av 16.01.2006 til en rekke høringsinstanser at
politiet skal gis tilgang til valutaregisteret. Vi er klar over at høringsfristen i saken er gått ut
og at Oslo kemnerkontor ikke er høringsinstans. Likevel tillater vi oss å komme med et
innspill når det gjelder tilgangene til valutaregisteret.

Vi støtter  forslaget om å gi politiet utvidet tilgang til registeret, fordi  slik tilgang er et
nødvendig hjelpemiddel for kurn e avdekke og motvirke økonomisk kriminalitet

Vi vil imidlertid igjen henstille om at det vurderes også å gi skatteoppkreverne tilgang til
valutaregisteret .  I forbindelse med høringen ved innføringen av valutaregisterloven ønsket
Skattedirektoratet å gi oppkreverne tilgang .  Finansdepartementet gikk i mot og foreslo at man
i første omgang skulle videreføre dagens løsning der skatteoppkreverne får sine opplysninger
fra likningskontoret .  Spørsmålet ble også reist av Skatteoppkreverutvalget  (NOU 2004: 12)
som ba om at det ble vurdert om skatteoppkreverne også bør gis elektronisk tilgang til
valutaregisteret.

Erfaringene med valutaregisteret så langt viser at direkte tilgang til registeret er en stor fordel
i arbeidet med å avdekke økonomisk kriminalitet, og et nyttig hjelpemiddel for å kunne
fastsette inntekt i tilfeller der midler søkes unndratt fra beskatning.

Det er imidlertid fortsatt et utdekket behov når det gjelder muligheten til å avdekke og sikre
midler som føres ut av landet, og det kan fremstå som "halvgjort" arbeid å fastsette skattekrav
dersom det ikke samtidig legges til rette for å innfordre kravene. Vi opplever at skattytere
med store skattekrav relativt ofte søker å unndra seg innfordring ved å overføre penger til
utlandet. Dagens rutine med manuell innhenting av opplysninger fra valutaregisteret via
likningskontoret er uhensiktsmessig, særlig i innfordringssaker der tidsaspektet er av vesentlig
betydning. Med direkte tilgang til valutaregisteret vil skatteoppkreveren ha mulighet til å
kunne ta utlegg eller arrest i midlene før de forsvinner ut av landet for godt.
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Oslo kommune Kemnerkontoret

Oslo kemnerkontor vil på bakgrunn av ovennevnte be om skatteoppkreverne gis direkte
tilgang til valutaregisteret. Dersom departementet fortsatt mener det kan være uavklarte
problemstillinger knyttet til dette, foreslår vi at det iverksettes en prøveordning der for
eksempel Oslo kemnerkontor - og gjerne også noen andre skatteoppkreverkontor -
tidsbegrenset gis elektronisk tilgang til valutaregisteret.

Vi er for vår del overbevist om at det vil ha store positive effekter når det gjelder å bekjempe
økonomisk kriminalitet, å gi skatteoppkreverkontorene direkte elektronisk tilgang til
valutaregisteret, og at direkte tilgang også vil redusere både likningskontorenes og
skatteoppkreverkontorenes ressursbruk. Vi kan for vår del ikke se hensyn som tilsier at
likningskontorene gis tilgang registeret og ikke skatteoppkreverkontorene. Prøveordningen
kan eventuelt gi grunnlag for en senere utvidelse til alle skatteoppkreverkontor.

G
e, vennl' hilsen
s o ke erkontor

i Rse
ke er

-
Inger-Li ?:braham
juridisk rådgiver

Side : 2


