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Høring- Endrede oppgave -  og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgingingen

Det vises til høringsbrev 03.04.06.

Termino avefrister for merverdiav 'ft
Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter forslagene med et unntak:  Organisasjonen går
sterkt i mot å fremskynde fristen for årsoppgave innen primærnæringene til 10. mars.

Begrunnelse: Etter at frist for selvangivelse for lønnstagere og pensjonister ble satt til 10.
april virker det som mange årsoppgaver kommer senere enn tidligere: Ofte kommer ikke
de siste papirer før i slutten av februar /begynnelsen av mars. Selv om de fleste bilag som
gjelder MVA oppgjør kommer før, er det rasjonelt å vente til alt er kommet før en tar
årsoppgjøret. Med frist 10. mars, vil det bli slik at en må prioritere å få ferdig MVA
oppgaven først, og så gå på resten av årsoppgjøret senere. Spesielt for regnskapskontor vil
dette føre til mindre rasjonelle rutiner, og dermed mer kostbar regnskapsføring.
Det beste hadde vært å ha samme oppgavefrist for MVA som fristen for selvangivelse for
næringsdrivende. Vi innser at dette blir seint,  og foreslår at fristen 10.april for
primærnæringene blir stående ,  og at frist for årsoppgave for de med liten omsetning
også settes til 10. april.

En ny frist 10.mars vil medføre enda en dato å forholde seg til. Næringsdrivende og ikke
minst regnskapsførere, vil da ha minst 11 frister å forholde seg til i perioden 1.januar til
31.mai!

Frist for å betale inn tille sforskudd
Norsk Bonde- og Småbrukarlag gir vår hele og fulle støtte til at fristen forlenges til 31.mai
for de som ikke leverer forhåndsutfylt selvangivelse. (PSA)

Med dette forslaget er det noen som faller utenfor: De som har utsatt frist med PSA pga at
de er deltagere  i ANS:m.m.
Kunne det være en ide å sette fristen  til 31.mai for de som har høstutlegg av likningen?
Vi vil anta at kommunekasserene har oversikt over hvem som har juni utlegg og
høstutlegg .  Har de like god oversikt over hvem som får PSA?
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Frist for å levere lønns-o trekko aver
Vi mener fristen kan settes til 31. januar uansett hvilken måte oppgavene leveres på.
Etterhvert vil det bli så få som leverer på papir, at dette ikke vil by på problem, og vi
slipper da en spesiell frist 20. januar for denne gruppen.

Vennlig hilsen

Olaf li
Generalsekretær

Svein Løken (s)
Rådgiver
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