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

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 3. april 2006 om endrede oppgave- og
betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen med høringsfrist 3. juli 2006.

KS har konsentrert sin høringsuttalelse om de forhold som gjelder betaling av skatt og
arbeidsgiveravgift og som har betydning for de kommunale kemnerkontorene, og har
derfor ikke utarbeidet kommentarer til punktene 2 - 3 i høringsnotatet.

Til punkt 4  -  Fristen for betaling av tilleggsforskudd
Det foreslås å dele fristen for innbetaling av tilleggsforskudd i to - frist 30. april i lignings-
året for skattytere som leverer forhåndutfylt selvangivelse og frist 31. mai i ligningsåret for
de som ikke leverer forhåndsutfylt selvangivelse.

KS er enig i forslaget om at frist for tilleggsforskudd samsvarer med frist for selvangivelse.
Vi er imidlertid usikre på om løsningen kan håndteres rent teknisk i skatteregnskaps-
systemene. Kemnerkontorene kan i dag ikke se om det er forhåndsutfylt selvangivelse eller
ikke, før etter avregning. Det må være mulig å skille de to gruppene skattytere fra
hverandre ved maskinell behandling. Det er dessuten av stor betydning at skillelinjene
mellom de to grupper er helt klare - både for kemnerkontorene og for skattyterne - slik at
man unngår at kemnerkontorene gir uriktige svar slik at skattytere innbetaler tilleggsfor-
skuddet for sent. KS forutsetter derfor at de datatekniske løsninger tilpasses nyordningen.

Til punkt 5  -  Fristen for levering av lønns -  og trekkoppgaver
KS er enige i forslaget om at fristen for innsending av lønns- og trekkoppgaver på maskin-
lesbart medium eller via Altinn forlenges til 31. januar.

I likhet med Finansdepartementet tror KS dette kan bidra til at flere leverer maskinelt eller
via Altinn og alle tiltak i retning av redusert andel papiroppgaver vurderes positivt. Selv om
hovedtyngden av antall oppgaver allerede leveres maskinelt er det fremdeles en forholdsvis
høy andel arbeidsgivere som leverer  lønns- og trekkoppgaver på papir. Det bør derfor også
vurderes andre tiltak for å stimulere flest mulig til å levere maskinelt.
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KS mener likevel det er en fordel at den samme fristen gjelder for alle og at man på sikt -
når oppgavelevering maskinelt eller via Altinn har nådd høyeste realistiske nivå - igjen bør
vurdere å innføre en felles frist for levering uavhengig leveringsform.

Til punkt 6  -  Fristen for betaling av etterskuddsskatt
KS støtter forslaget om at etterskuddsskatten i sin helhet skal betales i to like store terminer
på våren.

KS finner det hensiktsmessig at loven benytter uttrykket  " et større avvik"  i bestemmelsen
om endring av utskrevet forhåndsskatt.  Både i enkeltsaker og over tid kan det gi seg
uheldige utslag at loven selv oppstiller en absolutt beløpsgrense og prosentsats. Erfarings-
messig kan det være begrensede muligheter for å fremskaffe fullstendig dokumentasjon
mht forholdet mellom utskrevet forhåndsskatt og forventet utlignet skatt før 1. termin
forhåndsskatt skal betales ,  og det bør derfor være rom for en konkret vurdering. Et skjønns-
messig vurderingstema som "et større avvik"  vil kunne sikre dette. Nærmere om
vurderingstema,  herunder beløp og prosentsats bør isteden fremgå av forarbeidene og KS
har ingen kommentarer til forslaget i så måte.

KS ser det som positivt at den foreslåtte endringen også innebærer en forenkling av rente-
bestemmelsene og praktiseringen av disse.

Til punkt 8  -  Økonomiske og administrative konsekvenser
Endring av forfallsfrister og rentebestemmelser vil måtte føre til omarbeidinger i skatte-
regnskaps -  og innfordringssystemene uten at KS har oversikt over hvilke kostnader som vil
kunne påløpe som følge av dette .  Vi viser i den forbindelse spesielt til vår kommentar til
punkt 4 ovenfor.

Til punkt 9 - Ikrafttredelse
Det foreslås at endringene trer i kraft 1. januar  2007. Under  henvisning til at endringene
muligens kan bety omfattende datatekniske omarbeidinger  vil KS  anmode om at man
utreder omfanget av slike omarbeidinger grundig før ikrafttredelsestidspunktet fastsettes
endelig.
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