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Væsentligste punkter fra besøget
Det norske Finansministerium havde i samarbejde med den danske
ambassade og efter ønske fra SAU udarbejdet et spændende og meget
relevant program. Hovedpunkterne i programmet var:
1) Oplæg om Norges skatteadministrations udfordringer og
succeser og digitalisering i skatteadministrationen


I Danmark har udfordringerne været mange, og oplægget handlede
om, hvordan Norge har grebet deres udfordringer an samt hvilke
successer, de har haft. Der var også oplæg om digitaliseringen af
norsk skatteadministration.

2) Oplæg bekæmpelse af sort arbejde – skattegabet i Norge


Emnerne omhandlede den norske indsats mod sort arbejde,
økonomisk kriminalitet og ”arbejdslivskriminalitet”.

3) Oplæg om delingsøkonomi


Præsentation af Skattedirektoratets rapport om deleøkonomi,
herunder norske erfaringer og overvejelser om den skattemæssige
håndtering af deleøkonomi.

4) Oplæg om norsk bilbeskatning


I Norge har man for nylig ændret beskatning af biler i retning af lavere
bilafgifter. Statssekretær Jørgen Næsje berettede om de politiske
forhandlinger og resultatet heraf – suppleret af embedsmænd fra
Finansministeriet.
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5) Oplæg om norsk spillovgivning


To embedsmand fra Kulturministeret orienterede om norsk
spillovgivning, som i nogen grad er udfordret af udenlandske
spiludbydere, som ikke er underlagt norsk lovgivning.

Den ene af de fire (politiske) statssekretær, Jørgen Næsje, fulgte
udvalget hele dagen i Finansministeriet og var med til at give indtryk af, at
nordmændene prioriterede besøget højt.
Studiebesøget afsluttedes på den danske ambassade med et oplæg ved
politisk kommentator Magnus Takvam om ”Norges kommende valg – de
store linjer og forventede valgtemaer”.
Alt i alt stor tilfredshed med turen blandt udvalgsmedlemmerne, som
bemærkede, at de indhentede stor og relevant viden på kort tid og
samtidig havde mulighed for at stille opfølgende spørgsmål. Med andre
ord en god og effektiv studietur.
Præsentationerne fra Skatteudvalgets møder med Norges
Finansdepartement og Kulturdepartement samt links til rapporter m.v. kan
findes på SAU alm. del – bilag 115.
3.

Forberedelse og opfølgning
Intet at bemærke.
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