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Høring – endringer i regelverket om skatteoppgjør 
 
Vi viser til brev av 28. mai i år, vedrørende forslag til endringer i regelverket om 
skatteoppgjør. 
 

Saken er behandlet i NARFs fagutvalg. 
 
Flere skatteoppgjør 
Vi ser svært positivt på forslaget om å åpne for tidligere og hyppigere utlegg av 
skatteoppgjør. Dette har i lang tid vært etterspurt blant skattyterne. Vi støtter derfor 
departementets forslag om flere utlegg.  
 

Vi forutsetter at endringen bidrar til tidligere utsendelse av skatteoppgjør. Det er viktig at 
skatteetaten ikke utnytter muligheten negativt, ved å la flere skattytere bli omfattet av 
utsatt skatteoppgjør.  
 
Konsekvenser for forsinkelsesavgift og tilleggsskatt 
Departementet foreslår som konsekvens av det ovennevnte at skjæringstidspunktet for når 
det skal ilegges hhv forsinkelsesavgift og tilleggsskatt settes til tidspunktet for når melding 
om skatteoppgjør sendes skattyter.  
 

Slik vi forstår forslaget kan det oppstå risiko for at tidspunktet for skjønnsligning og 
utsendelse av skatteoppgjør blir forskjellig skattytere imellom. Dette vil i så fall skape 
situasjoner med økonomisk forskjellsbehandling, som vanskelig lar seg forstå blant 
skattyterne.  
 

Vi vil som alternativ til departementets forslag foreslå at det settes en spesifikk dato for når 
melding om skatteoppgjør basert på skjønnsligning tidligst kan sendes berørte skattytere. 
Denne dato kan i så fall benyttes som skjæringstidspunkt.  
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I stedet for spesifikk dato kan tidspunktet eventuelt angis med antall uker etter ordinær eller 
utsatt selvangivelsesfrist. 
 

Uansett metode er det viktig at meldinger om skatteoppgjør for skattytere som leverer 
forsinket ikke sendes ut før det har vært tilstrekkelig tid til purringer og romslig svarfrist. Vi 
ser i praksis tilfeller hvor selvangivelse ikke har kommet frem til skattekontoret, enten som 
følge av hendelser i postgangen eller som følge av misforståelser. Dette kan ramme 
skattytere som er sitt samfunnsansvar bevisst, og det vil være svært uheldig dersom disse får 
tilleggsskatt.  

 

Kunngjøring av skatteoppgjør 

Vi har ingen vesentlige innvending til at kunngjøring av skatteoppgjør bortfaller.  

 

Bortfallet leder likevel til at det blir særdeles viktig at melding om skatteoppgjør når frem til 
skattyterne, slik at klagefrister kan overholdes. Foruten å sende skatteoppgjør pr post 
og/eller legge det ut i Altinn/Min side, må flest mulig få tilbud om å motta varsel om 
skatteoppgjør på annen måte, f eks pr e-post og/eller SMS.  

 

Klagefrist  

Forslaget om å øke klagefristen fra tre til seks uker er positiv for skattyterne. Lengre 
klagefrist har vi etterspurt lenge, og en endring her er svært velkommen. 
 

Ut fra det som er nevnt i høringsnotatet kan vi ikke se bort fra at vi i fremtiden kan oppleve 
at næringsdrivende mottar skatteoppgjør kort tid etter at selvangivelsesfristen er utløpt. Vår 
bransje ønsker å bidra til tidlig selvangivelsesinnlevering, gjennom fortløpende innlevering. 
Ved suksessiv utsendelse av skatteoppgjør kan man se for seg at skatteoppgjør sendes ut 
tidligere enn den ordinære selvangivelsesfristen, blant annet for å stimulere til tidligere 
innlevering. Etter vår vurdering bør de endringer som nå gjennomføres ta høyde for en slik 
utvikling.  
 

På bakgrunn av det ovennevnte ønsker vi å foreslå at det i hjemmelen inntas en konkret 
dato for når klagefrist tidligst utløper. Vi foreslår at denne datoen settes til 15. september. 
Dette medfører at vi ikke kommer i en situasjon hvor utarbeidelse av klage på skatteoppgjør 
forsinker annen selvangivelsesproduksjon, utarbeidelse av merverdiavgiftsoppgaver,  
innsendelse av årsregnskap og ferieavvikling.  
 

Nytt annet punktum i ligningsloven § 9-2 nr 4 kan eksempelvis lyde: ”Klagefrist forfaller 
likevel tidligst 15. september i ligningsåret.” 
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