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Høring om endrede oppgave og betalingsfrister i skatte og avgiftslovgivningen

Vi viser til mottatt høringsdokument datert 03.04.06 vedrørende ovennevnte høring.

Økonomiforbundet har behandlet høringen i sitt Fag og administrasjonsutvalg og etter en
grundig høring med sine medlemmer.

1. Innledning
Økonomiforbundet har deltatt på muntlig høring sammen med andre organisasjoner i det
arbeidet Skattedirektoratet har gjort som endte opp i rapporten "Samordning av oppgave- og
betalingsfrister på skatte- og avgiftsområdet."
Vi viser også til brev fra Økonomiforbundet til Finansdepartementet av 03.03.06.
Økonomiforbundet har i alle år arbeidet for best mulig tilpassede frister, og er meget fornøyd
med den rapporten som Skattedirektoratet har levert Finansdepartementet. I den prosessen ble
det presisert at en måtte vurdere den enkelte frist etter art og omfang for det som skulle
rapporteres inn. Ved en helhetlig vurdering av fristene, ville en kunne komme fram til ulike
frister og rapporteringsperioder, alt etter virksomhetens størrelse, art og virksomhetsområde.
Vi er overrasket over at forslaget til nye frister innen skatte- og avgiftsområdet avviker så mye
fra fagetatens innstilling. Dette var et mer helhetlig forslag, og utarbeidet i samråd med
bransjeorganisasjonene. Vi er skuffet over at de enkelte frister er vurdert og satt opp mot
hverandre istedenfor å foreta en helhetlig vurdering slik det ble signalisert i utgangspunktet.

For vår bransje er det viktig å få endringer på merverdiavgiftsområdet og for innbetaling av
tilleggsforskudd raskt, og vi anmoder departementet om at endringer trer i kraft fra og med
inntektsåret 2007.

2. Terminoppgavefrister for merverdiavgift
I dag har vi 6 frister for innrapportering og innbetaling av merverdiavgift, i tillegg kommer to
ulike frister for årsterminoppgaver som er sammenfallende med fristen for 6. termin og 1.
termin. Ut fra Økonomiforbundet sitt syn, er det viktig at vi ikke får flere frister på samme
område å forholde seg til, og at de frister vi har bedre blir tilpasset den arbeidssyklus som
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kan ikke se at intensjonene om en samordning og forenkling av
fristene er hensyntatt. Dessuten mangler det en sammenligning med bokføringslovgivningens
rapporteringsfrister, og vi mener at tiden snart er moden for å se på om Bokføringslovens frister
for rapportering også kan tilpasses merverdiavgiftsrapporteringen. Ved å innføre
bokføringslovens rapporteringsfrister også på merverdiavgiftsområdet som de generelle krav, og
med krav om oftere rapportering, seks terminer som i dag, for de virksomheter med en
omsetning over et visst nivå, mener vi at vi ville fått en bedre tilpasning av fristene. Samtidig
burde det vurderes å fjerne muligheten til å ha årsterminoppgave etter de ulike unntakene, og
innføre bokføringslovens rapporteringsfrister også for disse. Provenymessig burde dette
kompensere for lengre frister på noen av dagens merverdiavgiftsterminer.

Når det gjelder forslaget om å endre fristen for 3. termin til er vi glad for at departementet har
funnet rom for å endre fristen noe i riktig retning, men vi vil anmode på det sterkeste at fristen
settes til den 31. august.

Det er i dag bare et fåtall regnskapskontorer som greier å avvikle tre uker sammenhengende
ferie for sine ansatte, noe som er et krav i ferieloven. En forskyvning på 10 dager hjelper litt,
men er ikke tilstrekkelig til at ansatte kan få en anstendig mulighet til å avvikle ferie. I og med at
årsoppgjøret er forskjøvet, og at fristen for innrapportering av skattetrekk og arbeidsgiveravgift
er i juli, er det få som har anledning til å starte med ferien noe særlig tidligere

3. Årsoppgavefrister for merverdiavgift
Økonomiforbundet er svært overrasket over at departementet foreslår å innføre en 7.
merverdiavgiftsfrist. Vi kan ikke se at dette er et ledd i forenkling og sammenslåing av frister
som intensjonen var for det arbeidet Skattedirektoratet har gjort i forbindelse med rapporten.
Mange regnskapskontorer har spesialisert seg på føring av regnskap for primærnæringene, noe
som har sin bakgrunn i at disse næringene tidligere har hatt egne regnskapsregler. Nå er reglene
mer harmonisert, og alle disse regnskapskontorene har også en stor andel næringsdrivende som
kunder som ikke har årsterminoppgaver.
For disse regnskapskontorene, som for øvrig fører regnskap for majoriteten av næringsutøvere
innen primærnæringene, vil det være katastrofalt å innføre en 7. merverdiavgiftstermin. Disse
kontorene vil måtte forholde seg til merverdiavgiftsfrister 10. februar, 10. mars og 10. april i
tillegg til innrapportering av skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Det sier seg selv at disse
kontorene ikke under noen omstendighet vil kunne komme i gang med årsavslutning og
årsoppgjør før etter 10. april og mange ganger ikke før etter påske.
Dette vil føre til et uholdbart press på regnskapsførerne i hele første halvår, og da særlig på den
korte perioden det vil bli på å sluttføre regnskaper og foreta årsoppgjør. Perioden er preget av
mye overtid, og mye av denne overtiden vil måtte falle på et senere tidspunkt enn det det
tidligere har gjort. Det vil også bli umulig å kunne overholde fristene for innlevering av
selvangivelser med en slik forskyvning av årsoppgjøret.

Vi vil på det sterkeste anmode departementet om å beholde dagens årsterminfrister, og på et
senere tidspunkt se på også disse frister i et mer helhetlig perspektiv.
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4. Fristen for betaling av tilleggsforskudd
Departementets forslag om å endre fristen for innbetaling av
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tilleggsforskudd er i tråd med det Økonomiforbundet har hatt som forslag til denne fristen
tidligere.
En bedre måte å bestemme fristen på enn å datofeste den, er å sette fristen til innbetaling av
tilleggsforskudd til fristen for å levere selvangivelse. Da unngår en tvil om at de som er med på
sommerutlegget av skatt er omfattet av fristen 31.05., samt at de som har utsatt frist for
selvangivelse også får samme utsettelse på betaling av tilleggsforskudd. Dette vil skape større ro
i et ellers travelt årsoppgjør, og regnskapskontorene unngår prioriteringer av kundene og en kan
bedre oppfylle Skatteetatens krav om løpende levering av selvangivelser.

Økonomiforbundet støtter forslaget om å sette fristen for innbetaling av tilleggsforskudd til
31.05., men vil anmode om at fristen gjøres avhengig av fristen for innlevering av
selvangivelsen.

5. Fristen for levering av lønns- og trekkoppgaver
Departementet foreslår å endre fristen for å innrapportere lønns- og trekkoppgaver på
maskinlesbart medium, eventuell Altinn, til 31. januar. Dette er i og for seg positivt, men uten at
det følges opp med å også omfatte fristen for innrapportering og innbetaling av skattetrekk og
arbeidsgiveravgift for 6. termin, vil det kun ha symbolsk virkning for regnskapsførerbransjen.
Det vesentligste arbeid i forbindelse med utarbeidelse av lønns- og trekkoppgaver foregår i
forkant av fristen for innrapportering og innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Dette
på grunn av at mye av det som trengs å korrigeres på oppgavene også har innvirkning på
skattetrekket og/eller arbeidsgiveravgiften. I realiteten må derfor innholdet i lønns- og
trekkoppgavene være ferdig til fristen for innrapportering den 15. januar også etter dette
forslaget. Dette utgjør derfor en svært begrenset besparelse for bransjen, da det kun er
innrapporteringen som får utsatt frist. Selve rapporteringen er svært enkel, og betyr lite i denne
forbindelse.

Økonomiforbundet vil derfor be departementet om at også oppgave og betalingsfristen for
skattetrekk og arbeidsgiveravgift for 6. termin settes til samme frist som lønns- og
trekkoppgavene.

6. Fristen for betaling av etterskuddsskatt
Økonomiforbundet ser at departementet kan ha provenymessige behov for å endre noen frister,
men å fjerne den tredje terminen for betaling av etterskuddsskatt, vil skape flere problemer enn
nytten for myndighetene vil være.
Presset på å få sluttført et skatteregnskap vil bli større, og i og med at både regnskapsførere og
revisorer er involvert i regnskapene, vil dette bli uhåndterlig for bransjen, da dette vil måtte
foregå i den samme travle perioden som ellers.
3. termin for betaling av etterskuddsskatt er nødvendig for at en skal kunne få beregnet skatten
på en korrekt måte, uten at en i etterkant av innlevering av selvangivelser må be om endring av
skatten.
For å imøtekomme departementets behov, mener vi at det kan settes en frist for en 3. termin for
etterskuddsskat lik fristen for innlevering av selvangivelsen.
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7. Innrapportering av omsetning fra næringsdrivende på
lønns- og trekkoppgave. (401-oppgaver)
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Denne fristen er ikke omhandlet i høringsutkastet, men vi tillater oss å ta med synspunkter på
denne fristen også.
Fristen er satt til samme frist som andre lønns- og trekkoppgaver, og er i utgangspunktet ikke
mulig å overholde. De opplysninger som skal innrapporteres registreres sammen med
bokføringen, og rapporteres ikke ut fra samme system som bokføringen skjer i. Det er derfor et
merarbeid å flytte disse opplysningene over i et lønnssystem, samt at det må hentes inn
opplysninger som for eksempel personnummer fra den det rapporteres inn på. Dette er et arbeid
som tar tid, og de opplysninger som skal registreres inn er i veldig mange tilfeller ikke kommet
inn til regnskapskontoret på det tidspunkt oppgavene skal leveres.
Opplysningene som innrapporteres på disse oppgavene er av en slik art, at de bare har begrenset
verdi for skatteetaten, og gjøres ikke bruk for før tidligst sent på sommeren. Oppgavene har en
svært begrenset verdi, og vi viser til tidligere brev om alternative løsninger for denne typen
rapportering.
I påvente av en bedre måte å håndtere innrapportering av denne type opplysninger, vil vi be
departementet om at fristen for å sende inn denne typen oppgaver blir satt til samme frist som
innlevering av selvangivelsen.

Til slutt vil vi nevne at Økonomiforbundet veldig gjerne stiller seg positive til å delta i et videre
arbeid med å helhetlig vurdere samordning og forenkling av frister på skatte og avgiftsområdet.

Spørsmål i forbindelse med dette høringssvaret kan rettes til Rolf Jule på telefon 62 53 65 18,
991 05 620 eller på e-post rolf.jule@okonomiforbundet.org

Med vennlig hilsen
Økonomiforbundet

Rolf Jule
Organisasjonskonsulent

Østregate 23 Tlf- 62 53 65 10 E-post: post@okonomiforbundet.org Foretaksnummer: 971027835
2317 Hamar Faks: 62 53 65 11 Internett: www.okonomiforbundet.org Bankgiro: 1800 05 18855
Fylkesavd i Agder, Oslo & Akershus, Buskerud, Hedmark, Hordaland, More og Romsdal, Nord Trøndelag, Nordland, Oppland, Rogaland,
Sogn og Fjordane, Sør Trøndelag, Telemark; Troms/Finnmark, Vestfold og Østfold.,
Tilsluttet NOFU og YS


