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Høringsuttalelse - endrede oppgave- og betalingsfrister
avgiftslovgivningen

i skatte- og

Det vises til Finansdepartementets
brev av 03.04.06 hvor det var vedlagt et høringsnotat
endrede oppgave- og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen.

om

Terminoppgavefrister
for merverdiavgift
Fristen for levering av merverdiavgiftsoppgaver
for 3. termin foreslås forlenget fra 10. august til
20. august uavhengig av leveringsmåte. Forslaget medfører at fristen for betaling forskyves

tilsvarende. FNH støtter dette forslaget.
Fristen for betaling av tilleggsforskudd
Det foreslås at fristen for innbetaling av tilleggsforskudd
skattytere som ikke leverer forhåndsutfylt selvangivelse.

utsettes fra 30. april til 31. mai for
Vi støtter også dette forslaget.

Fristen for levering av lønns- og trekkoppgave
Videre foreslås det at fristen for innsending av lønns- og trekkoppgaver på maskinlesbart
eller via Altinn forlenges fra 20. januar til 31. januar. FNH vurderer dette forslaget som

medium

hensiktsmessig.
For å oppnå ytterligere samordning av oppgavefristene i januar er det også vurdert å flytte
oppgave- og betalingsfristen for forskuddstrekk, påleggstrekk og arbeidsgiveravgift for 6. termin
fra 15. til 31. januar. Departementet bemerker at en slik samordning vil ha en begrenset
samordningseffekt ettersom oppgjørsfristen også for de fem andre terminene er den 15. i måneden

etter terminslutt samt at en flytting vil påføre staten et rentetap. Det foreslås derfor ingen endring
av fristen 15. januar for 6. termin forskuddstrekk,

påleggstrekk og arbeidsgiveravgift.

Vi mener at oppgavefristen for 6. termin forskuddstrekk, påleggstrekk og arbeidsgiveravgift bør
flyttes fra 15. til 31. januar, slik at den blir sammenfallende med fristen for innsending av lønns- og
trekkoppgaver.
Fristen for betaling av etterskuddsskatt

Det foreslås å fremskynde betalingen av etterskuddsskatten, slik at den i sin helhet skal betales i to
like store terminer på våren med forfall henholdsvis

15. februar og 15. april. Forslaget innebærer at

etterskuddsskatten forfaller til betaling i sin helhet før selvangivelsen er innlevert. FNH vurderer
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dette som lite hensiktsmessig. Vi vil også peke på at forslaget innebærer en skatteskjerpelse
likviditetsmessig belastning for skattyterne, noe vi anser som uheldig.
Med vennlig hilsen
Finansnæringens Hovedorganisasjon
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