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Høring om endrede oppgave og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen
Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 3. april 2006 og vedlagte høringsnotat av samme dato
om endrede oppgave- og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen.
Norsk Øko-Forum (NØF) står ikke på departementets høringsliste i denne saken, men vi tillater oss
likevel å inngi våre synspunkter på forslaget.
Generelt
Av forenklingshensyn overfor de næringsdrivende ser vi det som viktig at det i størst mulig
utstrekning tilstrebes å samordne de forskjellige oppgave- og betalingsfristene. Enkelte frister kan
også være problematiske å overholde for regnskapsførerne, som skal føre regnskapene og levere
oppgaver for mange av sine klienter, noe som særlig kan være problematisk i sommerferietiden og i
forbindelse med årsavslutningen.
Skatteetaten og andre kontrollmyndigheter har som strategi at flest mulig av de næringsdrivende skal
benytte autoriserte regnskapsførere for derigjennom å bedre regnskaps- og oppgavekvaliteten. En
forutsetning for dette er imidlertid at regnskapsførerne får rammebetingelser som gjør at de kan utføre
disse oppgavene på en god måte. I denne sammenheng kan utvidelser av enkelte oppgavefrister være
av stor betydning. Regnskapsførerne har en meget stor arbeidsbelastning i forbindelse med
årsavslutningen, og de har i det vesentlige mindre klienter, som ikke selv har kompetanse til å føre
sine egne regnskaper eller fylle ut sine oppgaver.
NØF er av den oppfatning at en utvidelse av enkelte oppgavefrister kan bedre kvaliteten på
regnskapene og oppgavene som skal sendes til skatte- og avgiftsmyndighetene. Med denne
begrunnelsen og at det kan medføre forenklinger for de næringsdrivende, vil vi derfor støtte forslagene
om utvidelser av oppgavefristene for de som leverer oppgaver elektronisk. Vi vil imidlertid gå noe
lenger enn det departementet foreslår, se nedenfor om våre konkrete forslag. At dette kan medføre noe
rentetap for det offentlige, bør tillegges mindre vekt enn at regnskaps- og oppgavekvaliteten økes.
Departementets forslag innebærer samlet en innstramming for de skattepliktige på anslagsvis 200
millioner. Dessuten vil vi anta at riktigere skatte- og avgiftsoppgaver i seg selv vil øke skatte- og
avgiftsprovenyet, noe departementet ikke har lagt inn i sine beregninger. I tillegg vil en økt andel
elektroniske oppgaver, samt mindre arbeid med oppretting av feil medføre reduserte administrative
kostnader for så vel skatteetaten som for regnskapsførerne.
Terminoppgavefrister for merverdiavgift
Departementet foreslår å utvide fristen for 3. termin fra 10. august til 20. august uavhengig av
leveringsmåte. Skattedirektoratet har imidlertid anbefalt å utsette fristen for 1. og 3. termin med 20.
dager ved elektronisk innlevering, dvs. til 30. april og til 30. august. NØF støtter Skattedirektoratets
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forslag. Vår begrunnelse fremgår ovenfor. Vi vil imidlertid tilføye at det er viktig å stimulere
elektronisk innlevering og derfor forbeholde fristutsettelsen kun for de som leverer elektronisk.
Årsoppgavefrister for merverdiavgift
Vi støtter forslaget om en felles frist for de årsoppgavepliktige og for de årsterminpliktige til 10. mars.
Dette vil medføre forenklinger ved at det kan leveres felles årsoppgave for de som både driver
primærnæring og annen næring. Vi kan ikke se hvilke hensyn som kan tilsi at det skal være lengre
oppgave- og betalingsfrister for primærnæringene enn for andre næringer. Det er ikke lenger noen
særlige regnskapsregler for primærnæringene, og fra 1.1.2006 er gjelder de generelle
bokføringsreglene også for disse næringene.
Fristen for levering av lønns- og trekkoppgaver m.m.
Departementet foreslår å forlenge fristen for innsending av lønns- og trekkoppgaver på maskinlesbart
medium eller via Altinn til 31. januar. Arbeidsgruppen foreslo også å flytte oppgave- og
betalingsfristen for skattetrekk og arbeidsgiveravgift for 6. termin fra 15. januar til 31. januar.
Departementet går ikke inn for dette forslaget.
NØF er imidlertid enig i arbeidsgruppens forslag. Dette begrunner vi bl.a. med at det er sammenheng
mellom lønnsinnberetningene, skattetrekket og arbeidsgiveravgiften, som bygger på
lønningsregnskapet ført etter bokføringsreglene, jf. bokføringsloven § 5 annet ledd nr. 2 og
bokføringsforskriften § 3-1 nr. 9. Det følger av bokføringsloven § 7 at bokføringen skal være ajour
innen fristene for pliktig regnskapsrapportering. For lønns- og trekkoppgavene er det nå 20.1. og for
skattetrekket og arbeidsgiveravgiften er det 15.1. På grunn av at det er det samme lønningsregnskapet
som ligger til grunn for lønninnberetningene, skattetrekket og arbeidsgiveravgiften, bør det etter vår
oppfatning være den samme fristen for terminoppgavene for skattetrekk og arbeidsgiveravgift som for
lønns- og trekkoppgavene. For øvrig viser vi til vår generelle begrunnelse for utvidelse av fristene
ovenfor.
Med hilsen
for Norsk Øko-Forum
Jan-Egil Kristiansen
leder faglig utvalg
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