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Ny skatteforvaltningslov - høring 

 

 

Vi viser til høringsbrev fra departementet av 21. november 2014 om forslag til ny 

skatteforvaltningslov. Hovedorganisasjonen Virke ser det som hensiktsmessig med en 

samordning av regelverket på området i en felles skatteforvaltningslov, slik det foreslås. 

Virke vil imidlertid påpeke at noen av de materielle endringene som foreslås synes å 

mangle en brukerorientering som i verste fall kan innebære en svekkelse av brukernes 

rettssikkerhet. 

 

Virke tar opp noen innsigelser som handler om manglende brukerorientering og 

rettssikkerhet for skattebetalere. Disse er diskutert med andre næringsorganisasjoner 

og utdypes i høringssvar fra Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening: 

 

 Tilleggsskatt bør kun ilegges opplysningspliktige som gjør feil, og som 
samtidig har opptrådt kritikkverdig på en straffverdig måte. I 
høringsforslaget kan tilleggsskatt ilegges uten at det foreligger skyld. I 
et egenfastsettingssystem der den rapporteringspliktige forutsettes å 
kjenne regelverket og selv skal fastsette skjønnsmessige størrelser, er 
det i strid med grunnleggende strafferettslige prinsipper å ilegge 
tilleggsskatt uten skyld. 
 

 I forslaget til nytt regelverk åpnes det opp for at tvangsmulkt og 
overtredelsesgebyr kan ilegges samtidig for samme forhold. For 
opplysningspliktige er det utfordrende å skille mellom de to typer 
sanksjoner. Uansett bør samme forhold bare kunne sanksjoneres en 
gang. 
 

 Veiledningsplikten i et egenfastsettingssystem kan ikke være knyttet 
opp mot skatteetatens arbeidsmengde. Det må være den 
opplysningspliktiges behov for bistand som må være førende for 
veiledningsplikten. 

 

 Saksbehandlingstiden i skatteetaten har i den senere tid vært kritisert. 
Det bør innføres lovfestede passivitetsregler som bidrar til at 
skatteetaten har fremdrift og sluttfører saker innen rimelig tid. 
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 Endringsfristene endres til ugunst for skatte- og avgiftspliktige. Det er i 
det drøyeste laget dersom den lojale opplysningspliktige skal måtte 
vente i hele 5 år for å være trygg på at skatte- og avgiftsrapporteringen 
ikke blir endret.   
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