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Høring  -  Utkast til endringer i regelverket for refusjonsordningen for
sjøfolk

Vi viser til departementets brev av 20. desember 2006 samt høringsnotat av 8. januar 2007 med
vedlegg. Sjøfartsdirektoratet vil eller først beklage at vi var nødt til å be om utsatt høringsfrist til
15. februar 2007. Nedenfor følger våre merknader til foreslåtte endringer:

1. Vedrørende justeringer i nettolønnsordningen slik at grunnlaget for refusjon blir skatteplikt
til Norge eller pliktig trygdeordning uavhengig av hverandre.

Det fremgår av høringsnotatet at bakgrunnen for justeringen er innvendinger  reist av EFTAs
ove rvåkningsorgan (ESA). ESA anser  det som forskjellsbeh andling at personer  fra ulike EØS-
land og som har samme trygdeordning  i Norge blir  behandlet forskjellig ved refusjon av
trygdepremier,  ut fra at noen ikke har skatteplikt til Norge.

Sjøfartsdirektoratet har ingen merknader til at det blir foretatt en justering av nettolønnsordningen
slik at personer fra ulike EØS-land med samme trygdeordning i Norge blir behandlet likt ved
refusjon av trygdepremier enten de er skattepliktig til Norge eller ikke.

Sjøfartsdirektoratet har ingen merknader til endringene i ordlyden i forskriften § 3, annet ledd
bokstav bog § 5, første ledd, bokstav b. Direktoratet ber imidlertid om å fa en oversikt fra
departementet over hvilke land/sjømenn endringen kan tenkes å gjelde. Videre mener direktoratet
at endringen bør forklares bedre i veiledningene, slik at rederiene forstår hva endringen innebærer.

2. Vedrørende endring av bestemmelsen om refusjon for slepebåter og flerbruksskip.

Sjøfartsdirektoratet har ingen merknader til selve den materielle endringen. Direktoratet vil
imidlertid bemerke at endringen medfører merarbeid ved saksbehandlingen, i forhold til slik
bestemmelsen lød tidligere.

Direktoratet vil videre understreke at begrepet maritim transport i forskriftene § 7 ikke har et
entydig innhold. Det bør således defineres bedre hva som menes med maritim transport. Eventuelt
bør det fremgå av veiledningene hva departementet anser som refusjonsberettigede oppdrag, og
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hva departementet ikke anser som refusjonsberettigede oppdrag, slik at rederiene vet hvilken
virksomhet som er refusjonsberettiget.

e 'isen

Ru e Te srud
Sjø  rtsdi ekter

John Malvin Økland
avdelingsdirektør
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