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NTL-Skatt har følgende kommentarer til høringen:

Forskriftens § 16-50-1 Betaling via bank som vilkår for å unngå ansvar

Selv om det følger av forarbeider og selve høringsnotatet at det er kjøper som på forespørsel
må fremskaffe de nødvendige opplysninger om at betalingen er foretatt via bank, mener vi at
det burde kommet klarere frem av selve forskriften, f. eks med et nytt tredje ledd som
omhandler dette.

Under bokstav b) mener vi at det bør komme frem av forskriften hva det innbetalte beløpet
gjelder og hva det må stå på innbetalingen. Dette for å lette etterkontroll.

Dette kan for eksempel gjøres slik:

b) hvem betaler og betalingsmottaker er og tidspunktet for når betalingen er foretatt og
hva den gjelder.

Forskriftens § 16-50-4 Fastsetting av kjøpers ansvar

Det vederlag som oppdragsgiver har betalt vil i mange tilfeller måtte baseres på skjønn og vi
foreslår således endring i (1), 1. punktum til:

(1) Beregningskgrunnlaget for kjøpers ansvar for skatt og trygdeavgift kan ikke settes
høyere enn 75 prosent av  antatt vederlag,  eksklusive merverdiavgift.

Da oppdragstaker kan være en fysisk person eller et AS, ANS, osv mener vi at det vil være
klarere om det står følgende i 2. punktum:

Ansvaret for unndratt skatt og trygdeavgift beregnes med summen av skattesatsen
for alminnelig inntekt og  eventuelt  trygdeavgift.
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Forskriftens § 16-50-6 Saksbehandlingsregler

Siden det er skatter og avgifter som kan "unndras" foreslår vi følgende endring:

(1) Vederlagets størrelse, beregningsgrunnlaget og ansvarskravet fastsettes i vedtak
samtidig med eller etter at det er fastsatt nytt skatte- og avgiftsgrunnlag for den
næringsdrivende hvor  det ikke oppgitte vederlag  inngår.

Når det gjelder punkt 3 har vi betenkeligheter med at kjøper iht. forskriften § 16-50-6, 3.1edd
skal få innsyn i oppdragstakers ligningsopplysninger/vedtak, men innser at vi er nødt til å gi
dette for å oppfylle de grunnleggende krav til rettssikkerhet.

Forskriftens § 16-50-7 Klage

Det vises i 2.1edd kun til mval. § 19-1, første ledd, og kommer det da klart frem at
klageadgangen vedrørende ansvar for unndratt mva. gjelder uansett beløp, dvs, også for
beløp under kr 4.000 ? Dette fremgår jo ikke av § 19-1, første ledd og vi mener at det bør
presiseres i forskriftsteksten at klageadgangen gjelder uansett beløp.
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