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Høring om endrede oppgave- og betalingsfrister i skatte-  og avgifts-
lovgivningen

Norges Bondelag viser til høringsbrev av 3. april 2006 om ovennevnte.

Som kjent har Skattedirektoratet på oppdrag fra Finansdepartementet gjennomgått oppgave- og
betalingsfristene i skatte- og avgiftslovgivningen. Departementet fremmer nå følgende forslag
om endringer i oppgave og betalingsfristene i skatte- og avgiftslovgivningen:

• fristen for 3. termin for merverdiavgiften flyttes fra 10. til 20. august
• fristen for årsterminoppgaven (med gjeldende frist 10. februar) og årsoppgaven for

primærnæring (med gjeldende frist 10. april) foreslås samordnet til 10. mars
• fristen for tilleggsforskudd for skattyter som ikke leverer forhåndsutfylt selvangivelse

settes til 31. mai
• fristen for elektronisk leverte lønns- og trekkoppgaver settes til 31. januar
• for etterskuddspliktige reduseres antall terminer fra 3 til 2, med innbetalinger 15. feb-

ruar og 15. april

Bakgrunnen for de foreslåtte endringer er i følge departementet dels begrunnet i arbeidssitua-
sjonen til regnskapsførerbransjen, dels samordnings- og forenklingshensyn. Med bakgrunn i
det betydelige antall oppgave- og betalingsfrister næringslivet generelt har å forholdet seg til,
kunne en samlet vurdering av mulige effektiviseringstiltak være ønskelig på sikt.

Føl ende forsla støttes av Nor es Bondela
Norges Bondelag støtter i utgangspunktet forslaget om å flytte oppgave- og betalingsfristen for
3. termin for merverdiavgift til 20. august. Etter vår vurdering er en forlengelse av fristen med
10 arbeidsdager likevel ikke tilstrekkelig for regnskapsførerbransjen. Vi ber derfor om at fris-
ten for 3. termin settes til utgangen av august. Vi støtter videre forslaget om å flytte fristen for
lønns- og trekkoppgaver til 31. januar, samt å endre fristen for tilleggsforskudd for skattytere
som ikke leverer forhåndsutfylt selvangivelse (personlige næringsdrivende) til 31. mai. Samti-
dig minner vi om at ektefeller som lignes felles (der den ene ektefellen leverer forhåndsutfylt
selvangivelse og den andre ektefellen leverer selvangivelse for næringsdrivende), må kunne
samordne sine oppgave og betalingsfrister. I slike tilfeller vil overføringer av ektefellenes skat-
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tegrunnlag mellom de respektives selvangivelser fører til at gjeldende oppgave- og betalings-
frister hva gjelder selvangivelsen fortsatt vil framstå som uhensiktsmessige. Ektefeller som
fordeler/overfører skattegrunnlag mellom seg må ha samme oppgave- og innbetalingsfrist.
Disse skattyterne må med andre ord følge fristen for selvangivelsen for næringsdrivende (31.
mai).
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Føl ende forsla kan ikke støttes av Nor es Bondela
Norges Bondelag går klart i mot å flytte fristen for årsoppgaven for merverdiavgift for primær-
næringene  fra 10. april til 10. mars. En slik betydelig innstramming av oppgavefristen for 75
000 oppgavepliktige vil få store (og på kort sikt uakseptable) konsekvenser for regnskapsfører-
bransjen. Bakgrunnen for forslaget er i følge departementet forenkling av regelverket og videre
bidra til en jevnere arbeidsbyrde for både for regnskapsførere og skatteetaten. Å innføre ytter-
ligere en oppgavefrist bidrar slik vi ser det ikke til forenkling. Departementet argumenterer for
øvrig med  at forlengede  frister  "..antagelig[vilJ medføre økt kvalitet på oppgavene og dermed
mindre arbeid med oppretting av feil for både skatteetaten og regnskapsførerne ".  Forslaget
om å stramme inn oppgavefristen med 1 måned for 75 000 oppgavepliktige er derfor svært
dårlig begrunnet. Vår kontakt med regnskapsførerbransjen tyder på at en slik innstramming på
ingen måte oppfattes å bidra til jevnere arbeidsbyrde for regnskapsførerne, og er tvert i mot
vurdert som en dramatisk forverring av en allerede belastende arbeidssituasjon. Forslaget om å
samordne fristen for årsoppgavepliktige til 31. mars har et beregnet proveny på en halv million
kroner. Det er mao ingen økonomisk grunn til å flytte fristen. Vi vil å det sterkeste o fordre
de artementet til å trekke dette forsla et.

Forslaget om å redusere skatteinnbetalingen fra 3 til 2 terminer for etterskuddspliktige synes
som svært krevende å praktisere for de skattepliktige. For å oppnå en korrekt innbetaling av
selskapets beregnede skatt for inntektsåret forstår vi det slik at skatten skal innbetales med en
halvpart 15. februar og en halvpart 15. april. Dette vil i så fall bety at selskapets skattebereg-
ning skal foreligge 15. februar påfølgende år. Vi tror ikke det vil være mulig for selskapene å
ferdigstille skatteberegningen til dette tidspunktet, og kan således ikke støtte dette forslaget.

Generelt om forsla ene
Departementet omtaler statens rentetap på utestående merverdiavgift som hovedårsaken til den
restriktive holdningen til forlengde oppgave- og betalingsfrister. Vi tillater oss på den bak-
grunn å bemerke at de avgiftspliktige næringsdrivende faktisk utfører en betydelig innkre-
vingsjobb på vegne av det offentlige, uten annen godtgjørelse enn rentemidlene fra innestående
merverdiavgift.

For det store antall regnskapsførere som har spesialisert seg innen primærnæringene, legges det
opp til en betydelig forverret arbeidssituasjon. Slik vi forstår politiske signaler hva gjelder
oppgaveplikter og næringslivets belastninger, er målsettingen i hovedtrekk det motsatt av hva
departementet legger opp til for denne gruppen.

ed hilsen

AN
arald  Milli Arild  Bustnes
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