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Høringsnotat – skattemeldingen for næringsdrivende på standardisert digitalt format 
 
Vi viser til høringsdokument datert 15.03.2019 vedrørende ovennevnte høring. 
 
Økonomiforbundet stiller seg positiv til intensjonen bak høringen, en digitaliseringseffekt og 
forenkling for næringslivet.  
Videre vises det til en enklere og bedre tilrettelagt overføring av nødvendige opplysninger 
mellom Skatteetatens datasystem og systemer brukt av de næringsdrivende. Høringsnotatet 
bærer preg av at dette er i en tidlig fase og vi knytter skepsis til om tilretteleggingen for en slik 
datakommunikasjon kan la seg gjøre kvalitativt uten nærmere dialog med de ulike 
systemleverandører innenfor tidsaspektet som foreslås. Vi anmoder derfor at dette utredes bedre 
gjennom dialog med de aktuelle leverandørene fremover. 
 
Det foreslås også innføring av en ny bestemmelse, § 8-2-7, i forskrift til skatteforvaltningsloven, 
der plikten til å gi opplysninger om næringsvirksomhet i digitalt format foreslås. Implisitt i 
forslaget ligger en unntaksbestemmelse for bestemte grupper av skattepliktige.  
Dette tilrettelegger for en viss fleksibilitet fra Skatteetatens side men Økonomiforbundet mener 
at dette må konkretiseres og presiseres slik at tvilstilfeller om unntak ikke kan forekomme, fordi 
dette kan skape åpning for tolkning, noe som ikke er heldig. 
Forøvrig vil denne lovendringen medføre en investeringskostnad for enkelte næringsdrivende i 
form av nytt økonomisystem. Dette er likevel en positiv og naturlig utvikling for de som blir 
omfattet av denne lovendringen men dialogen ut til de berørte må gjennomføres hensiktsmessig 
og i god tid før innføringen. 
 
Den foreslåtte endringen i skatteforvaltningslovens § 8-15 anser Økonomiforbundet som en 
redaksjonell endring som klargjør bestemmelsen. Dette støttes fullt ut. 
 
Samlet sett mener Økonomiforbundet at dette er rett vei å gå med de kommentarer som er gitt.      
 
 
Med vennlig hilsen 
Rune Martinsen 
Daglig leder 
Økonomiforbundet 


