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HØRING OM ENDREDE  OPPGAVE-  OG BETALINGSFRISTER  I SKATTE- OG
AVGIFTSLOVGIVNINGEN

Det vises til Deres brev av 3. april 2006 hvor høringsfrist er satt til 3. juli 2006, og til
telefonsamtale med Skattelovavdelingen 3. juli d.å hvor HSh ble gitt utsatt frist til 7. juli.

Vi vil innledningsvis gi uttrykk for at vi syntes at det er positivt at Finansdepartementet følger
__opp Skattedirektoratets arb i r indelse gjennomgang av opp gave og betalingsfri ster og

kommer med forslag til konkrete regelendringer. Vi vil i denne sammenheng viste til vår
høringsuttalelse av 9. juni 2005 til Skattedirektoratet vedr. arbeidsgruppens forslag til
samordning av oppgave- og betalingsfrister på skatte- og avgiftsområdet.

- Terminoppgaver for mva
Tidspunktet som terminoppgaven forfalle er sammenfallende med påske og sommerferie og
forhindrer regnskapsførere å avvikle "normale" ferier. Departementet foreslår kun å utsette 3.
termin med 10 dager, til 20. august og at betalingsfristen forskyves tilsvarende HSH støtter dette
forslaget.

- Fristen for betaling av tilleggsforskudd
Departementet foreslår å utsette fristen for skatteytere som ikke leverer forhåndsutfylt
selvangivelse til 31. mai. HSH kan støtte dette forslaget.

- Fristen for levering av lønns og trekkoppgaver
HSH støtter departementets forslag om å forlenge for innsending av oppgavene på
maskinlesbart medium eller via Altfinn til 31.januar.

HSH mener at samordninga og effektivitetshensyn taler for at også oppgavefrist for 6. termin
forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og påleggstrekk flyttes fra 15. januar til 31. januar. HSH vil
anmode departementet å samordne frist for levering av lønns og trekkoppgaver med fristen dor
oppgave- betalingsfriste for forskuddstrekk, påleggstrekk og arbeidsgiveravgift for 6 . termin.

- Fristen for å betale etterskuddsskatt
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Departementet foreslår å fremskynde betaling av etterskuddsskatten,  slik at den i sin helhet skal
betales i to like store terminer med forfall 15. februar og 15.  april i året etter inntektsåret.
Forslaget vil innebære at etterskuddskatt forfaller før innlevering av selvangivelse. Forslaget vil
videre medføre en skatteskjerpelse for skatteyterne,  og likviditetsmessig belastning .  HSH kan
ikke se at departementets begrunnelse for forslaget begrunner de ulemper forslaget vil medføre,
og ber derfor departementet innføre en tredjetermin for forhåndsskatt.

Utover dette har HSH ingen kommentarer.
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