
LA
Skattebetaler

foreningen

Finansdepartementet
Postboks 8008 Oslo dep.
0030 OSLO

FINANSDEIrA"EMENTET

Saksnr.

04,JUL. 2006
Di3-g/

- o

Deres ref: 04/3781 SL EMa/HKT Vår ref: 12458 Dato: 28.06.2006

Endrede oppgave -  og betalingsfrister i skatte- og
avgiftslovgivningen

1.0 Innledning
Skattebetalerforeningen er positiv til foreslåtte endringer i oppgave- og betalingsfrister i skatte- og
avgiftslovgivningen. Målsetningen bør være at det legges opp til frister som i størst mulig grad kan
overholdes. Samtidig bør det bli en bedre arbeidssituasjon for regnskapsførere/ revisorer og den
næringsdrivende. Vi savner imidlertid et helhetlig perspektiv og forslag til forenkling av oppgave og
betalingsfristene i høringsnotatet.

2.0 Terminoppgavefrister for merverdiavgift
Fristen for 3.termin med forfall 10. august har vært vanskelig å overholde både for næringsdrivende
og regnskapsførere. Dette er midt i ferietiden og begrenser regnskapsbransjens feriemuligheter,
samtidig som bransjen opplever det vanskelig å komme i kontakt med sine kunder i denne perioden.
Vi støtter forslaget om å utsette oppgave- og betalingsfristen for 3.termin til 20. august uansett
leveringsmåte.

3.0 Årsoppgavefrister for merverdiavgift
Ved å fremskynde årsoppgavefristen for primærnæringen fra 10. april til 10. mars berører man en
enkeltstående næringsgruppe. Det vil bety likviditetsendringer for en spesiell næringsgruppe og
konsekvensene av det har ikke vært utredet nok.
Mange regnskapskontor har spesialisert seg på landbruksregnskap og har i de siste årene også tatt i
mot andre næringsdrivende for å kunne ha en gjevnere arbeidsfordeling. Arbeidspresset for de
regnskapsførerne som primært fører landbruskregnskap vil bli betydelig forskjøvet i uheldig retning
med en felles frist 10.mars.

En fremskynding av fristen slik det er foreslått vil så langt vi ser bare ha uheldige konsekvenser.

Næringsdrivende med omsetning inntil en million, kan søke om årsterminoppgave i stedet for
terminoppgaver. Ved at oppgavefristen utsettes til 10. mars vil regnskapene være bedre avstemt ved
innlevering av årsterminoppgaven, og årsoppgjøret kan forhåpentligvis gå enklere. Det er mange som
opplever tiden mellom fristen til lønns- og trekkoppgavene til 10. februar som veldig knapp og
hektisk. En utsetting av oppgave- og betalingsfristen for årsterminoppgavene vil være positivt.
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Forslaget om at primærnæringsdrivende i sin årsoppgave kan ta med omsetning inntil en million i
annen næringsvirksomhet, forenkler regnskapsføringen og gjør at det blir færre korreksjons- og
tilleggsoppgaver, samt at det er enklere å forholde seg til en forfallsdato.

4.0 Fristen for å betale tilleggsforskudd
Vi imøtekommer forslaget om at fristen for innbetaling av tilleggsforskudd  utsettes til
selvangivelsesfristen. For næringsdrivende betyr dette 31. mai. Vi imøteser avklaringer/retningslinjer
for forfall av tilleggsforskudd når denne dagen faller på en lørdag eller en helligdag. Normalt er det
første virkedag etter forfallsdag som da er forfallsdato. Ved bruk av nettbank vil en rekke nettbanker
automatisk flytte den forfallsdato  man legger inn til første  virkedag.

5.0 Fristen for levering av lønns- og trekkoppgaver mv.
Vi støtter forslaget om å utsette oppgavefristen til 31. januar, men vi hadde sett at denne fristen ble
samkjørt med oppgave- og betalingsfristen for forskuddstrekk mv for 6.termin. I praksis må
arbeidsgiveravgift og skattetrekk mv være avstemt pr 15.januar, mens selve utkjøring av
lønnsoppgavene får utsatt frist til 31.januar. Dette er en lite hensiktsmessig arbeidssituasjon for
regnskapsførere og vi ønsker at oppgavefristene her blir sammenfallende.

6.0 Fristen for betaling av etterskuddsskatt
Ved at hele etterskuddsskatten forfaller i to like terminer på våren, er det viktig med en fornuftig
praksis for å endre forhåndsskatten i de tilfellene hvor det er sannsynlig at det vil oppstå større avvik
mellom utskrevet og utlignet skatt. Etter dagens ordning kan også etterskuddspliktige innbetale tillegg
til forhåndsskatt. Med de nye reglene er det en forutsetning at det også i fremtiden blir mulig å
innbetale slikt tillegg til forhåndsskatt før selvangivelsesfristen for selskapene utløper. Dette for å
unngå rentebelastning for de som har store avvik mellom innbetalt forhåndsskatt og utlignet skatt.
Mange aksjeselskap får utsettelse til juni, og fristen for innbetaling av tilleggsetterskudd bør settes til
30.06.

7.0 Helhetlig forslag og forenkling i oppgave -  og betalingsfristene
De næringsdrivende har veldig mange frister, både oppgave og betalingsfrister å forholde seg til.
Dette burde vært forenklet ved at det kun var en frist pr måned.

Med vennlig hilsen
Skattebetalerforeningen

Jon H. Stordrange
Administrerende direktør

Torbjørg Illand
Skatterådgiver

Postboks 213 Sentrum 0103  Oslo Besøksadresse: Øvre Vollgate 13 Org.nr. 874 467 502 MVA
Telefon 22 97 97 00 Telefaks 22 33 71 80 E-post:  post@skatt.no

2www.skatt.no


