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HØRING – ENDRINGER I REGELVERKET OM SKATTEOPPGJØR 
 
Ligningsutvalget vil gjerne få uttale seg i denne høringsrunden om de foreslåtte 
endringer i regelverket om skatteoppgjør. 
 
I utgangspunktet er det meget positivt at spørsmålet er kommet opp, da det er lang 
tid fra sommerutlegg til høstutlegg, 4 måneder, for PSA-skattyterne.  Etter å ha 
fremlagt forslaget for flere som har ligning av PSA-skattytere som arbeidsfelt, er 
det fremkommet at en del av grunnlaget for ligningen kommer så sendt at det er 
vanskelig å få med ved sommerutlegget. Som eksempel kan nevnes korrigerte 
lønns- og trekkoppgaver.  Dersom det blir flere utlegg, vil de skattyterne dette 
gjelder få skatteoppgjør før høstutlegget, noe som fremstår som meget positivt! 
Derimot ville det være en fordel om puljene mellom sommer- og høstutlegg ble 
justert litt i forhold til forslaget, slik at ytterligere puljeutsendelser skjer i slutten 
av juli og rundt 1. september.  På den måten vil flere få glede av eventuell 
tilbakebetaling om sommeren og rundt ferietid! 
 
Høstutlegget vil da inneholde skatteoppgjør for svært få PSA- skattytere i tillegg 
til næringsdrivende. 
 
Ved flere puljeutsendelser av skatteoppgjør skulle det ikke være nødvendig med 
kunngjøring slik Ligningsutvalget ser det.  Det eneste som kan være aktuelt slik vi 
ser det, er å kunngjøre når skattelistene blir lagt ut ved høstutlegget – for at alle 
skattytere skal ha en endelig frist å forholde seg til for å ha mottatt skatteoppgjør 
for de enkelte år.  
 
Forslag om 6 ukers klagefrist fra utsendelse sees på som ubetinget positivt.  Selv 
om det vil være få skatteoppgjør med restskatt, kunne det være gunstig hvis 
fristen for den også ble 6 uker og lik for alle puljeutsendelsene.  Dette kan være 
viktig særlig dersom kunngjøring av utsendelse faller bort.  Postgangen tar jo også 
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noen dager.  Det vil også være en forenkling med felles frister, både for etaten og 
skattyterne. 
 
Når det gjelder renteberegningen, har Ligningutvalget ikke noen sterke meninger 
annet enn at den bør være lik for personlige og upersonlige skattytere. 
 
Hva gjelder kildeskatt slutter vi oss til forslaget som positivt. 
 
 
 
Ligningsutvalget 
 
Hugo P. Matre  
leder 
 
 
 


