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Høring om endrede oppgave-  og betalingsfrister i skatte-  og avgiftslovgivningen

Vi viser til Deres brev av 3. april 2006 hvor frist til å komme med høringsuttalelse er satt til
3. juli 2006. Kontoret har kun funnet grunn til å uttalelse seg i forhold til forslaget omtalt i
høringsnotatets punkt 6 om frist for betaling av etterskuddsskatt.

Kontoret antar at det må være et mål med ordningen at forskuddsskatten fastsettes så riktig
som mulig, bl.a. for å unngå arbeidet med anmodninger fra etterskuddspliktige om endring
av forhåndsskatten. Hva den etterskuddspliktige selv antar at skal betales i skatt,
fremkommer senest på det tidspunkt hvor selvangivelsen innleveres. Det bør derfor vurderes
å benytte dette tidspunktet - 31. mars i året etter inntektsåret for papirselvangivelser og 31.
mai i året etter inntektsåret ved elektronisk innlevering - som betalingstidspunkt for hele
forhåndsskatten, eller eventuelt siste termin dersom det er ønskelig med oppdeling i
terminer. Det antas at det på denne måten vil kunne oppnås besparelser ved færre oppgjør
for resterende eller skatt til gode etter utlegg.

Det antas at hele systemet med utskrivning av forhåndsskatt dermed kan forenkles.
Prinsippet bør være at skattyter fastsetter korrekt beløp selv, ut i fra siste års regnskap og
selvangivelse ved innleveringsfristen. Skattytere med 0 i inntekt eller underskudd siste år,
må sende melding om dette til innfordringsmyndigheten innen en fastsatt frist. Den kontroll
som i dag føres i forbindelse med anmodninger om endring av forhåndsskatt, er på grunn av
manglende opplysningsgrunnlag for ligningsmyndighetene likevel såvidt summarisk at den
uansett ikke er egnet til å fange opp eventuelle uberettigete anmodninger om endringer.

For skattytere som ikke innbetaler, bør det innføres hjemmel for å anvende et grunnlag
tilsvarende forrige års skatt ved eventuell tvangsinnfordring.

Innbetalinger etter fristen bør sanksjoneres med morarenter med en sats som gjør det lite
attraktivt for skattyter å utsette betalingen. Av administrative hensyn bør ikke utsatt frist
med innlevering av selvangivelsen være av betydning for renteberegningen.

Restskatt eller tilgodebeløp som følge av fravik fra selvangivelse eller endring av ligning,
berøres ikke av dette forslaget.

Selv om det ikke er direkte berørt i høringsnotatet vil kontoret be departementet vurdere å
innføre en hjemmel for oppsettende virkning av krav om innbetaling av skatt i sak om
fravik/endring av selvangivelse/ligning inntil det foreligger endelig avgjørelse i saken.
Eventuelt bør det vurderes mindre tyngende garantiformer enn bankgaranti der hvor
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skattyter utvilsomt er betalingsdyktig, feks. garanti fra morselskap. Det antas at eventuell
vedtakskompetanse bør legges til innfordringsmyndighetene, og at ordningen av
administrative grunner begrenses til særlige tilfeller.

Med hilsen

r),

tåår"  nu dssøn'
alrextør Vegard Kristiansen


