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Svar på høring  -  Forskrifter til ny skattebetalingslov

Det vises til brev fra Finansdepartementet datert 10. juli 2006 m/vedlegg.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har følgende merknader til forskriftene til ny
skattebetalingslov:

Departementet har i utgangspunktet ingen merknader til at forskriftene til
skattebetalingsloven samles. Dette vil innebære en betydelig reduksjon av antallet
forskrifter på dette området.  Vi støtter videre den tekniske inndelingen av forskriften i
kapitler som samsvarer med kapittelinndelingen i loven lik den inndeling som er
benyttet i forskriftene til skatteloven .  Det samme gjelder paragrafnummereringen, der
bestemmelsene i forskriftene er knyttet opp mot bestemmelsene i loven ved de to første
tallene i paragrafnummereringen. Vi vil  hevde at en slik teknisk inndeling nærmest er
en forutsetning for at brukerne skal kunne finne fram i en samleforskrift av denne
størrelsesorden.

Størrelsen av den aktuelle forskriften kan imidlertid etter omstendighetene i seg selv
betraktes som et argument mot en samleforskrift.

Departementet er på denne bakgrunn enig i det som anføres i høringsbrevet om at
løsningen som utkastet bygger på har visse svakheter. Vi er tilbøyelig til å mene at den
beste løsningen vil være å plassere de mer prinsipielle delene av regelverket i en
forskrift, mens reglene av mer praktisk og teknisk karakter samles i en egen forskrift
og fastsettes på direktoratsnivå. Som det pekes på er dette den løsning som er valgt for
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forskriftsverket til skatteloven.

Vi gjør oppmerksom på at henvisningen til folketrygdloven i forskriftens hjemmelsfelt
må endres til lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd.

Om merknader  fra Arbeids -  og velferdsdirektoratet
I vedlagt kopi av brev 5. oktober 2006, tar Arbeids- og velferdsdirektoratet opp
spørsmålet om nødvendigheten av å gi månedlige meldinger til pensjonistene om
utbetalt beløp og foretatt trekk. Det foreslås endringer i forskriftutkastet med sikte på at
melding skal kunne begrense til en gang i året og ved endringer forøvrig. Etter at
daværende Rikstrygdeverk hadde endret praksis og sluttet å sende ut månedlige
meldinger ble saken vurdert sommeren 2004. Departementet konkluderte da, bla i lys
av sterke reaksjoner fra pensjonistene, med at nåværende praksis ikke burde endres.
Saken ble også tatt opp i spørsmål til skriftlig besvarelse i Stortinget. Departementet
ber derfor om at Arbeids- og velferdsdirektoratets forslag ikke følges opp. Vi ber
imidlertid også om Finansdepartementets syn på spørsmålet i dag, med tanke på en
eventuell ny vurdering i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Med hilsen

Tone W"estlie (e.f.)
avdelingsdirektør

algd Bakka Skauge
rådgiver

Vedlegg: 1

Side 2


