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

Vi viser til brev datert den 09.01.2007 med oversendelse av høringsnotat  om: "Fritak fra
leveringsplikten for skattytere som mottar en korrekt og fullstendig forhåndsutfylt
selvangivelse"

NKK er i utgangspunktet enig i prinsippene i dette forslaget, men stiller seg noe avventende
fordi det synes uklart hvilke virkninger ordningen vil ha for skatteinnfordringen. Vi er opptatt
av at løsningen ikke må føre til flere skjønnsligninger - eller øket antall klagesaker med
påfølgende rettslige prosesser. Vi regner imidlertid med at man vil kunne revurdere eller
tilpasse ordningen dersom den viser seg å ha uforutsette negative konsekvenser.

NKK ser at ordningen vil ha fordeler fordi mange skattytere vil oppleve fritak fra
leveringsplikten som noe positivt. Særlig vil det gjelde de som ikke leverer selvangivelse pga.
"skjemaskrekk" og lignende. Også de som i god tro har unnlatt å levere selvangivelsen, da
opplysningene på PSA'en har vært i orden, vil bli fornøyd nå med dette forslaget. Disse vil
slippe å få purring på selvangivelsen og varsel om tilleggsskatt, samt skjønnsligning og
tilleggsskatt.

Dette forslaget vil da være med å forenkle og effektivisere skattyterenes kontakt med
skatteetaten - dette anser vi som meget positivt.

En viktig forutsetning for løsningen med stilltiende aksept av selvangivelsen er at også
sosialstønad og andre typer ytelser fra det offentlige innrapporteres som grunnlagsdata.

NKK vil med dette støtte forslaget om forskriftsendringer som er på høring i brev av
09.01.07.
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For NKK
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