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Høringsuttalelse - Forslag til ny skatteforvaltningslov 

Norges Rederiforbund viser til høringsbrev 21. november 2014, vedlagt forslag til ny 

skatteforvaltningslov. 

Norges Rederiforbund mener det er hensiktsmessig med en samordning av 

forvaltningsregelverket på skatte- og avgiftsområdet, så langt dette sikrer et mer helhetlig, 

systematisk og oversiktlig regelverk.  

Norges Rederiforbund har ingen innvendinger mot en generell femårsfrist for endring av 

skattefastsettinger. Vi er imidlertid uenig i forslaget om at gjeldende toårsfrist for endring til 

ugunst for skattyter, der det ikke er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, skal utvides 

til fem år. Dette innebærer en vesentlig utvidelse av skattemyndighetens endringsadgang, 

uten tilstrekkelig begrunnelse i skattemyndighetenes behov. For skattyter er det viktig å ha 

visshet om at ligningen ikke vil bli endret til ugunst, da dette gir forutberegnelighet med 

hensyn til økonomiske forhold og disposisjoner. Mange skattytere legger betydelig arbeid i å 

gi fullstendige tilleggsopplysninger knyttet til vurderinger og prinsipielle forhold, slik at 

skattemyndighetene har fullstendig informasjon til å vurdere disse i forbindelse med 

ligningen. Dette for å sikre riktig saksbehandling og unngå å pådra seg usikre 

skatteforpliktelser, noe som er spesielt viktig ved innretninger eller transaksjoner som er 

gjentagende og hvor eventuelle problemstillinger vil bygge seg opp over tid. I lys av dette 

fremstår den foreslåtte endringen fra to til fem år som svært uheldig. 

Videre vil endringen medføre at skattytere som opptrer lojalt stilles likt med skattytere som 

ikke har oppfylt sin opplysningsplikt. Norges Rederiforbund vil understreke at gjeldende 

regler oppfordrer skattyterne til å ha fokus på og sikre at skattemyndighetene har korrekte 

og fullstendige opplysninger.  

I tillegg er Norges Rederiforbund av den oppfatning at to år bør være tilstrekkelig tid for 

skattemyndighetene til å foreta nødvendige kontroller og utplukk av skattefastsettinger med 

tanke på eventuelt å avbryte fristen ved å varsle skattyter. Vi legger til grunn at 

skattemyndighetene foretar hensiktsmessige kontroller og vurderinger fortløpende ettersom 

ligningspapirene blir levert, samt at dette i stor grad er automatisert. En lang frist fremstår da 

som urimelig, når skatteetaten har hatt tilgang på riktige og fullstendige opplysninger. 
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Norges Rederiforbund mener derfor gjeldende to års frist for endring av fastsettinger til 

ugunst der skattyter har opptrådt lojalt og oppfylt sin opplysningsplikt bør videreføres. 

Med hilsen  

Norges Rederiforbund 

Lars Christian Tønder 

(Sign.) 

 


