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Fra: Utvalget [mailto:post@utvalget.no]
Sendt: 10. april 2007 09:22
Til: Postmottak Finansdepartementet
Emne: Høringsuttalelse fritak fra leveringsplikten

Dato: 27.3.07

Det Kongelige Finansdepartement
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Høring - fritak fra leveringsplikten for skattytere som mottar en korrekt og fullstendig
forhåndsutfylt selvangivelse

Deres ref.. 07/146 SL heg/rla Dato 9.1.2007

Vi tiltrer Finansdepartementets forslag inntatt i høringsnotat om fritak fra leveringsplikten for
skattytere som mottar en korrekt og fullstendig forhåndsutfylt selvangivelse. Vi finner forslaget
positivt.

Vi vil imidlertid gi noen kommentarer i forbindelse med de nye reglene:

1. Godkjenning uten levering

Fra neste år er det foreslått fire skatteutlegg - det første 10.juni. Det kan bli knapt med tid for
ligningsmyndighetene å skille ut skattytere de mener skal levere, og som ikke kan gå til tidlig
skatteoppgjør. Hvordan bør ligningsmyndighetene håndtere godkjenning uten levering i forhold
til flere utlegg og tidlig utlegg?

2. Tilleggsskatt

Tilleggsskatt bør bare beregnes av den delen av skattegrunnlaget som ikke fremgår av den
forhåndsutfylte selvangivelsen. Skattyter har godtatt de opplysninger han har mottatt. Unnlatelse
av å innsende forhåndsutfylt selvangivelse i slike tilfeller, bør vurderes som levering av en



uriktig/ufullstendig selvangivelse. Dersom tilleggsskatten skal beregnes av den samlede skatt, blir
det en urimelig streng reaksjon. Det bør heller vurderes om det i slike tilfeller bør være en høyere
minstesats for tilleggsskatt enn der hvor det oppdages uriktige eller ufullstendige opplysninger i
innlevert forhåndsutfylt selvangivelse.

I høringsnotatet er det ikke sagt noe om de tilfeller hvor selvangivelsen kommer i retur fordi
skattyters adresse er ukjent for ligningsmyndighetene. Hvor stor aktivitet må lignings-
myndighetene gjøre for at skattyter skal få tilsendt selvangivelsen? Returpost til lignings-
myndighetene er ikke ubetydelig. Dersom ligningsmyndighetene forholder seg passiv i forhold
til returpost, er spørsmålet hvilken betydning dette skal ha i forhold til ileggelse av tilleggsskatt?

3. Pensjonister

Vi kan ikke se at forholdet til ligningslovens § 4 - 2 nr. 4 som fritar grupper for selvangivelses-
plikt er omtalt i høringsnotatet. Det vises til SKD sin forskrift av 16. februar 2001, §§ 1 og 4, jfr
ellers SKD sin forskrift om forhåndsutfylt selvangivelse av 20.desember 2000 § 1, 1.ledd b.

Det er viktig å se forslaget om fritak fra leveringsplikten i sammenheng med selvangivelses-
fritaket for pensjonistene.

For ligningsmyndighetene antar vi at det vil innebære en forenkling å slippe å vurdere om nye
pensjonister kan fritas for selvangivelsesplikten. Pensjonistene/eller evt. verge vil kunne sende
inn endringer på samme måte som andre skattytere som kan levere forhåndsutfylt selvangivelse.

Dersom ikke bestemmelsen om selvangivelsesfritak blir opphevet og pensjonister fortsatt skal
behandles etter bestemmelsene om fritak for leveringsplikten, bør det sies noe om forholdet
mellom disse bestemmelser.
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