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ENDREDE OPPGAVE- OG BETALINGSFRISTER
AVGIFTSLOVGIVNINGEN
- HØRING

I SKATTE- OG

Vi viser til brev av 3. april 2006 vedrørende høring om endrede oppgave- og betalingsfrister i
skatte- og avgiftslovgivningen.
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnkreving (NKK) har følgende
kommentarer til forslaget:
Fristen for betaling av tilleggsforskudd
NKK er i utgangspunktet enig i forslaget om at fristen for å betale rentebefriende
tilleggsforskudd utsettes til 31.5. for skattytere som ikke leverer forhåndsutfylt selvangivelse.
Når man skal gjennomgå og levere selvangivelsen 31. mai, har man ikke tilstrekkelig oversikt
over hvor mye skatt man bør betale i forskudd en måned før selvangivelsesfristen.
NKK vil imidlertid peke på at to frister kan skape forvirring og at det kan medføre uriktige
innbetalinger. Pr i dag foreligger ikke muligheter for å se hvem som har forhåndsutfylt
selvangivelse. Saker der kemnerkontorene må tilbakebetale for sent innbetalte beløp til
skattyterne gir uheldige signaler, fordi man senere det samme året som regel må kreve det
samme beløpet - inkludert renter - inn igjen. Det er dessuten visse grupper som far
forhåndsutfylt selvangivelse som lignes om høsten. Dette gjelder for eksempel dansker og
svensker med d-nummer som lignes om høsten på grunn av utenlandsfradraget. Det gjelder
dessuten ektefeller til selvstendige næringsdrivende, som lignes om høsten på grunn av
ektefellen. Frist for tilleggsforskudd for disse gruppene må avklares på forhånd slik at det ikke
oppstår uklarheter.
Det er derfor veldig viktig at ordningen med to frister ikke iverksettes før man er sikker på at
kemnerkontorene kan identifisere skattyterne i de to gruppene i god tid før skatteavregningen
foreligger.
Fristen for levering av lønns- og trekkoppgaver
NKK støtter forslaget om at fristen for innsending av lønns- og trekkoppgaver endres fra 20.
til 31. januar hvis oppgaven leveres på maskinlesbart medium eller via internettportalen
Altinn. Vi er enig i at dette kan bidra til redusert andel papiroppgaver, og mener det er
positivt.
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Fristen for betaling av etterskuddsskatt
NKK er også enig i forslaget om å framskynde betalingen av etterskuddsskatt slik at den
betales i to like store terminer på våren. Vårt skatte- og avgiftssystem bygger i det alt
vesentlige på samsvar mellom opptjening av inntekt og betaling av skatt.
Når det gjelder muligheten til å endre utskrevet forhåndsskatt, så er NKK enig i at man ikke
angir beløpsgrense og prosentsats i loven, fordi lovregelen da blir mer fleksibel på sikt.
Utgangspunktet for vurderingen kan ligge på dagens beløpsgrense på kr 2 000 sammenholdt
med et avvik mellom utskrevet forhåndsskatt og forventet utliknet skatt på 10 prosent. Vi er
også enige i at differanse på under 10 prosent vil kunne utgjøre større avvik når det er snakk
om særlig høye beløp.
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