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Høring om NOU 2009:4 Tiltak mot skatteunndragelser 
NTL har gjennomgått NOUen og har følgende kommentarer til saken. 
 
NTL vil understreke at vi støtter de aller fleste av de framlagte forslag til tiltak mot 
skatteunndragelser, men vil samtidig understreke at det er viktig å sikre Skatteetaten tilstrekkelig 
ressurser til kontroll.  
Vi vil særlig omtale følgende tiltak omtalt i kapittel 8 og 10. 

Kapittel 8 Kontrollopplysninger 
Vi vil særlig fremheve følgende tiltak som prioriterte: 
Kontrollopplysninger fra tredjepart etter krav. 
Dette er et svært viktig tiltak for å kunne avdekke svarte inntekter og vil kunne redusere 
omfanget av skatteunndragelser betydelig (§ 6-1 til 6-3).  
I kapittel 8 er det også foreslått forenklinger som vil kunne gi gevinster som vi støtter, ref: 
opplysningsplikt for tredjepart og for kontrollundersøkelser, (§ 6-4 til 6-7). 

Kapittel 10 Andre tiltak 
I kapitlet er det foreslått tiltak rettet mot kontantøkonomien. Vi støtter i alt vesentlig de 
foreslåtte tiltak, men vil spesielt fremheve følgende tiltak. 

• Bedre sanksjoner mot valutasmugling 
• Umiddelbar journalføring av personale 
• Sertifiserte og plomberte kassaapparater 

Når det gjelder forslaget om umiddelbar journalføring av personale, mener vi dette i tillegg til å 
kunne avdekke skatteunndragelser og svart arbeid, også vil kunne være et effektivt tiltak mot 
sosial dumping. Vi støtter også de sanksjoner som foreslås ved brudd på disse bestemmelsene. 
I kapittel 10.6 foreslår utvalget fire tiltak mot merverdiavgiftsunndragelser.  
 
Det er forslag henvisning til bokføringsregelverket, at fradrag skal nektes i de tilfeller hvor en 
formriktig salgsdokumentasjon ikke foreligger, fradrag skal nektes dersom selger ikke er 
registrert i avgiftsmanntallet og fradrag vil være avskåret hvor kjøper på avtaletidspunktet er klar 
over at selger ikke kommer til å innberette og utbetale utgående merverdiavgift til staten. 
Utvalget har også foreslått bedre kontroll med virksomheter som drives gjennom norskregistrerte 
utenlandske foretak (NUF). Vi støtter forslaget om at selskap skal nektes registrering dersom det 

 
 



 
 

ikke drives reell virksomhet i stiftelseslandet og dersom selskapet har sitt reelle hovedsete i 
Norge. Dette kravet må også omfatte de selskapene som ligger innenfor EØS-området. 
NUF-selskap må pålegges revisjonsplikt. 
 
I kapittel 10.5 foreslås det tiltak overfor skatteparadiser. Selv om dette først og fremst må skje 
gjennom internasjonalt samarbeid vil vi støtte tiltakene om å nekte fradrag for betalinger til 
selskaper hjemmehørende i stater som står på OECDs liste over ikke-samarbeidsvillige 
skatteparadiser. Dette vil være et særdeles målrettet tiltak. Det bør også vurderes å innføre 
generell dokumentasjon av alle typer transaksjoner mellom nærstående selskap og foretak. 
 
I tillegg bør det være en gjennomgang av styring av skatteetaten hvor antall saker og 
saksbehandlingstid er styringsparametre. En ensidig styring etter disse prinsippene er en hemsko 
for å bekjempe alvorlige skatteunndragelser.  
 
Det bør legges vekt å utvikle styringsprinsipper hvor reaksjonens størrelse og de 
allmennpreventive effektene vektlegges i utforming av styringsparametre. 
I tillegg bør særlig skatteetaten og økokrim få økte ressurser for å bekjempe alvorlig økonomisk 
kriminalitet. 
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