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STAB ØKONOMI I

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo

Deres ref.: 200604675-/KEH

Høring - forskrifter

vår ref.: 06/3761-

008

Dato: 5.10.2006

til ny skattebetalingslov

Arbeids- og velferdsdirektoratet
skattebetalingslov:

har følgende kommentarer til utkast til forskrift til ny

§ 5-6-17 Visse pensjoner, stønader og andre ytelser , bokstav e:
trygdekontoret erstattes med NA V- kontorer.
§ 5-10-20 Kvittering til skatteyter for foretatt forskuddstrekk og annet trekk, første ledd:
Arbeidsgiver skal ved hver lønnsutbetaling gi skattyteren skriftlig dokumentasjon for foretatt

forskuddstrekk og utleggstrekk. Gjeldendeforskrift, FOR-1998-12-22 nr 1263 § 5 første ledd:
Arbeidsgiver skal gi lønnstakeren kvittering for foretatt forskuddstrekk
for seg for hver utbetaling.

og påleggstrekk hver

Vårt forslag til § 5-10-20: Arbeidsgiver skal ved hver lønnsutbetaling gi skattyteren skriftlig
dokumentasjon for foretatt forskuddstrekk og utleggstrekk. For trygdeytelser kan
dokumentasjonen gis en gang per år for fremtidige trekk i inneværende år. Ved hver endring
av trygdeytelse eller trekk, skal skattyteren få skriftlig dokumentasjon.
En vesentlig del av utbetalinger fra Arbeids- og velferdsetaten er uendret gjennom året,
bortsett fra ved den årlige endringen i grunnbeløpet til folketrygden. Dette gjelder først og
fremst mottakere av pensjonsytelser. Vi oppfatter den primære målgruppen for
skattebetalingsloven å være skattytere i ordinært arbeid og på tiltak. For disse personene er det
ikke uvanlig at lønnsutbetalingen varierer fra måned til måned, og hvor det er naturlig å stille
krav til skriftlig dokumentasjon for hver lønnsutbetaling. Mottakere av trygd har i all
hovedsak en uendret utbetaling gjennom året, og over mange år. En årlig oppstilling av
fremtidige trekk inneværende år kombinert med melding ved endring, vil etter vår mening
imøtekomme kravet til god dokumentasjon for foretatte trekk. Tilsvarende ordning er
gjennomført i Sverige og Danmark.
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Ved eventuelle tvister om foretatt skattetrekk i måneder uten utbetalingsmelding,
og velferdsetaten kunne være behjelpelig med dokumentasjon.

Med vennlig hilsen

Tor Saglie
Arbeids- og velferdsdirektør

Paul Rasmussen
Fung. økonomidirektør

vil Arbeids-

