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Høring - forskriftsbestemmelser til skattebetalingsloven § 16-50,
skatteloven § 6-51 og merverdiavgiftsloven § 8-8.

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 8.september med forslag til
forskrifisbestemmelser til skattebetalingsloven § 16-50 om privatpersoners ansvar ved
kontantkjøp, og skatteloven § 6-51 og merverdiavgiftsloven § 8-8 om avskjæring av
næringsdrivendes rett til fradrag dersom oppgjøret ikke betales via bank.

Norges Bondelag er opptatt av å bekjempe svart økonomi, og støtter i hovedsak
intensjonen bak myndighetenes arbeid med dette. Vi er samtidig skeptiske til at
myndighetene i økende grad og innenfor ulike områder innfører solidaritetsansvar.
Solidaritetsansvar stiller store aktsomhetskrav til medansvarlig. Det vil videre kunne være
krevende å sikre den medansvarlige tilstrekkelig rettslige vern.

I høringsutkastet drøftes definisjonen av -betaling i bank-, avgrensningen mellom kjøp av
tjenester og varer sammen med tjenester, det økonomiske grunnlaget for ansvarskravet og
fastsetting av kjøpers ansvar. Norges Bondelag har ingen kommentarer til disse forholdene.

I Prop.1L (2009-2010) ble det fremlagt regler for å avskjære næringsdrivendes fradragsrett
dersom betalingen ikke har foregått via bank. Skatteloven § 6-51 (1) henviser til at det
nektes fradrag for alle utgifter dersom betalingen utgjør mer enn kr 10 000 og betalingen
skjer med kontanter.

Etter at endringen i Skatteloven § 6-51 ble vedtatt, har Norges Bondelag mottatt
tilbakemeldinger som viser at den nye bestemmelsen om fradragsnekt vil skape problemer
ved utbetaling av lønn til ansatte, og spesielt lønn til utenlandske sesongarbeidere. Det
vises til at mange utenlandske sesongarbeiderne av ulike årsaker ikke vil eller kan benytte
bankkonto, og at disse ofte får opptjent lønn utbetalt kontant. Et krav om at utlønninger
skal overføres bankkonto vil dermed være vanskelig å oppfylle av rent praktiske årsaker.

Norges Bondelag kan ikke se at fradragsnekt for utbetaling av kontant lønn vil bidra til å
bekjempe skatteunndragelser. Arbeidsgiver er i dag innberetningsplikt for all lønn utbetalt
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til den enkelte ansatte. Uten innberetning får heller ikke arbeidsgiver fradragsrett. Alle
utbetalinger til den enkelte ansatte kan derfor spores gjennom innberettet lønns- og
trekkoppgave, som skal leveres innen den 30.januar hvert år.

Norge Bondelag ber derfor Finansdepartementet ta initiativ til at Skatteloven § 6-51
endres, slik at fradragsnekt ikke gjelder lønnsutgifter som omfattes av innberetningsplikten
etter ligningslovens § 6-2.

Med hilsen

wkk'å.k-\ Amstein Tveito


