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Høringssvar  -  Fritak for leveringsplikten for skatteytere som mottar korrekt
og fullstendig forhåndsutfylt selvangivelse
Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 9. januar 2007 med forslag om en lov- og
forskriftsendring som går ut på at skatteytere som mottar en korrekt og fullstendig
forhåndsutfylt selvangivelse, kan slippe å levere denne (gi svar om godkjenning). Ved slik
ikke-levering av forhåndsutfylt selvangivelse anses skatteyter å ha godtatt at de
forhåndsutfylte opplysningene legges til grunn ved ligningen.

KS ser at forslaget reiser prinsipielle spørsmål og mener at man ikke har full oversikt over de
langsiktige konsekvensene av å innføre en ordning med stilletiende aksept. Vi har imidlertid
på ingen måte grunnlag for å være uenig i forslaget, som for det store flertall av skatteytere
representerer et stort framskritt. Da konsekvensene av å gå inn på en slik løsning er usikre,
mener KS det er viktig at virkningene holdes under oppsikt slik at man - om nødvendig - kan
reversere ordningen hvis den skulle føre til en massiv økning i antall skjønnslikninger, klager
mv. KS legger for øvrig til grunn som en forutsetning for ordningen med stilletiende aksept av
selvangivelsen, at det innføres en plikt til ukrevet å gi ligningsmyndighetene opplysninger om
sosialstønad mv., slik det er foreslått i høringssak av 2. februar 2007 fra departementet.

I høringsnotatet vises det til at en fritaksordning vil innebære en betydelig administrativ
besparelse for likningskontorene. KS vil henstille om at en slik besparelse kommer til uttrykk
gjennom en fremskyndelse av utlegg av likning. Tidligere framleggelse av likningen vil
framskynde korreksjonsfordelingen som i dag er i november. Et tidligere korreksjonsfordeling
vil gjøre at kommunesektoren i større grad kan sette inn tiltak mot slutten av året hvis det
oppstår en svikt i kommunenes skatteinntekter, og det vil samtidig danne et bedre grunnlag
for kommende års skatteprognoser og kommunesektorens inntekter.

KS har for øvrig ingen merknader til forslaget.
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