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FORSKRIFTER TIL NY SKATTEBETALINGSLOV - HØRING.

Fagforbundet har mottatt departementets brev av 10. juli 2006 angående ovennevnte høring.

Fagforbundet viser til at det er avgjørende, for en god og effektiv skatteinnbetaling. At lov og
forskrift er lett tilgjengelig og forståelig for alle brukere. Brukervennlighet var et viktig
stikkord da loven ble laget. Det er viktig at dette også gjelder forskriftene.

Rentereglene kapittel 11
Vi er av den oppfatning at rentereglene i kapittel 11 er kompliserte og vanskelige å forstå.
Etter vår oppfatning bør departementet se nærmere på formuleringene i dette kapittelet. Det er
viktig at regleverket oppfattes på en grei og enkelt måte, og at den enkelte faktisk forstår hva
som framkommer av bestemmelsene. Dette gjelder enten man er leg- eller fagperson på
området.

Kapittel 15 Betalingsutsettelse og betalingsnedsettelse - lemping.
Her har ikke departementet gitt noen utfyllende bestemmelser til loven. Etter vår oppfatning
er bør departementet gi utfyllende forskrifter. Når det gjelder kommunenes deltakelse i de
skatteutvalgene,som kommunen hører under, er det viktig at alle kommuner blir representert
med flere medlemmer i utvalget. Dette for å unngå ensidig representasjon. Ordningen med 99
distrikter må ikke bli endret, selv om eventuelt endring av antall likningsregioner blir
redusert. Dette fordi det etter loven, er de største skatteoppkreverkontoret i regionen, som er
sekratariat for skatteutvalget. Det vil også være uheldig med støre regioner en i dag.

Etter vår oppfatning må det bare gis en forskrift til den nye skattebetalingsloven, slik at lov og
forskrift blir mest mulig lik. Og dette vil da, gi en mest mulig brukervenlig forskrift til loven.
En oppsplitting i to eller flere forskrifter kan gjøre tilgjengligheten vanskeligere for mange
brukere og bør derfor unngås.
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