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Høring - forslag til endringer i ligningsloven

I Prop. 1 LS (2011-2012) Skatter, avgifter og toll 2012 har Finansdepartementet gitt uttrykk for
at det vurderes tiltak for å styrke rettssikkerheten for skattyteme. Det er nå sendt ut forslag om
å gjeninnføre regelen om at tilleggsskatt skal ilegges med redusert sats på 15 prosent når
skattyter har gitt ligningsmyndighetene uriktige eller ufullstendige opplysningene om poster i
selvangivelsen som senere blir oppgitt ukrevet av arbeidsgiver eller andre tredjeparter. Videre
foreslår departementet å oppheve regelen i ligningsloven § 9-2 nr. 7 om at skattyter i visse

situasjoner mister retten til å klage på ligningen.

1. Ileggelse av tilleggsskatt med redusert sats på 15 prosent når det er gitt uriktige eller
ufullstendige opplysningene om forhold som senere blir oppgitt ukrevet av arbeidsgiver
eller andre tredjeparter.

Norges Bondelags medlemmer driver sin landbruksvirksomhet i all hovedsak som enkelt-
personforetak, og for disse vil normalt ikke reglene om ileggelse av 15 prosent tilleggsskatt
kunne benyttes. Dette fordi det i enkeltpersonforetaket ikke fmnes en arbeidsgiver eller andre
tredjeparter som plikter å innberette opplysning til Skatteetaten. Imidlertid er et betydelig antall
bønder og skogbrukere også lønnsmottakere utenfor egen virksomhet, og som lønnsmottaker
vil våre medlemmer bli påvirket på samme måte som øvrige lønnsmottakere. Dette er også
bakgrunnen for vårt svar på høringen.

Norges Bondelag har mottatt flere henvendelser fra medlemmer og samarbeidende regnskaps-
førere, som har uttrykt misnøye med at en blir ilagt 30 prosent tilleggsskatt i tilfeller som nevnt
ovenfor. Det er også påpekt at praktiseringen av reglene om fritak for tilleggsskatt på grunn av
unnskyldelige forhold ikke er i overensstemmelse med de signaler som ble gitt ved innføringen
av regelverket i 2010. Resultatet er at noen har fått seg en ubehagelig overraskelse når det er
blitt ilagt 30 prosent tilleggsskatt for et forhold som skattyter selv har oppfattet som en liten
eller mindre overtredelse av opplysningsplikten. I den forbindelse vil vi tilføye at tilleggsskatt
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med 30 prosent fremstår som overdrevet i forhold til skattyters feil. Dette inntrykket blir
forsterket av det faktum at det i andre saker med langt mer alvorlig brudd på opplysnings-
plikten også blir ilagt tilleggsskatt med 30 prosent, fordi etaten ikke i tilstrekkelig grad kan
sannsynliggjøre grov uaktsomhet/forsett.

Norges Bondelag er innforstått med at Skatteetaten bør ha en sanksjonsmulighet i tilfeller når
skattyter har gitt uriktige eller ufullstendige opplysningene om poster i selvangivelsen som
senere blir oppgitt ukrevet av arbeidsgiver eller andre tredjeparter. Da mener vi at tilleggsskatt

med 15 prosent vil være en tilstrekkelig sanksjon for slike opplysningssvikter.

På bakgrunn av dette tiltrer Norges Bondelag forslaget om å gjeninnføre 15 prosent
tilleggsskatt i tilfeller som omtalt ovenfor. Dette vil gi Skatteetaten de nødvendige sanksj ons-
midler, samtidig som den økonomiske ekstrabelastningen vil stå mer i stil til bruddet av
opplysningsplikten.

2. Tap av klagerett på ligningen

Hovedregelen i ligningsloven § 9-2 nr. 1. er at skattyter har rett til å klage på ligningen.

Norges Bondelag mener det er beklagelig at enkelte skattytere er avskåret fra administrativ
klagebehandling, selv om dette oftest går ut over de som har umtlatt å levere selvangivelse,
næringsoppgave, andre pliktig oppgave eller opplysninger som etaten særskilt har anmodet om.

Kostnadene med å gjeninnføre klagerett også i slike tilfeller, og de administrative
utfordringene ved at det kan bli flere klager, er begrensede i forhold til styrkingen av skattyters
rettssikkerhet. Det er videre mulig at Skattetaten vil oppleve en reduksjon i antall søksmål
dersom klageretten gjeninnføres. Redusert antall prosesser vil helt åpenbart ha en positiv
innvirkning på de økonomiske konsekvensene av den foreslåtte endringen.

Norges Bondelag gir sin fulle støtte til forslaget om å gjeninnføre klagerett for de som mistet
den ved lovendringen i 2010.

Med vennlig hilsen

Rune Rylan sholm

AVI 41:1

Arnstein Tveito


