
FORBUND FOR KOMMUNAL ØKONOMIFORVALTNING
OG SKATTEINNFORDRING

I FMs SD-77,7nEEMENTFT

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

Ø
! '7o ll -I

Arkivnr.

Oslo, den 23. oktober 2006

FORSKRIFTER  TIL NY SKATTEBETALINGSLOV - HØRING - RETTELSE

Vi viser til vårt brev datert den 12. oktober 2006. Det viser seg at det mangler noe tekst i dette
brevet. Vedlagt følger et nytt høringsforslag som erstatter brev av 12. oktober.

Med hilsen

mow... _ .

Svein Henry Berdal
Leder
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FORBUND FOR KOMMUNAL ØKONOMIFORVALTNING
OG SKATTEINNFORDRING

Finansdepartementet
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0030 OSLO

Oslo, den 12. oktober 2006

FORSKRIFTER TIL NY SKATTEBETALINGSLOV - FIØRING

Vi viser til Deres brev av 10. juli 2006 vedrørende høring om forskrifter til ny
skattebetalingslov. Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring (NKK)
har følgende kommentarer til forslaget:

1 Forskriftsteknikk o forskriftsstruktur

NKK er opptatt av at ny skattebetalingslov med forskrifter skal være mest mulig
brukervennlig. Den tekniske inndelingen av forskriften i kapitler som samsvarer med
kapittelinndelingen i loven, gir en forholdsvis oversiktlig og samlet framstilling av reglene.
Etter vår mening er det derfor viktig at forskriften ikke splittes opp - men at man beholder
den struktur som er valgt i det utsendte høringsutkastet. Vi mener derfor at forskudd på skatt
og avregning må være en del av samleforskriften.

2 Enkelte deler av forskriften

§ 5-11-2 Arbeidsgiver  som ikke har bokføringsplikt
Denne paragrafen retter seg mot arbeidsgivere som ikke har bokføringsplikt. Man bør derfor
unngå å bruke betegnelser som "regnskapsår" "regnskapsrapportering" osv.

§ 6-3-1 Fastsetting av forskuddsskatt for personlige skattytere
Vi er i tvil om det er hensiktsmessig å varsle skattyter om forskuddskatten kun som en
melding på skattekort, og ber om at man vurderer å innføre forskuddsskatteseddel på nytt.

§ 7-1-2 Gjennomføring av avregningen
Tillegget i punkt a) om tilfeller der godskriving av forskuddstrekk kan nektes, synes å åpne
for tolkningstvil. Det gjelder spesielt bevistemaet "kunne øve innflytelse på". Personkretsen
det her vil være snakk om spenner over et bredt spekter - og kan eksempelvis omfatte
styreledere, ansatte på regnskapsavdelinger/lønningskontor, ansatte med tilknytning til
ledelsen og "vanlige" ansatte i virksomheten. NKK mener det er positivt at man søker å
klargjøre reglene om godskriving av trekk, men at man bør unngå formuleringer som kan gi
grunnlag for ytterligere klager og prosesser.
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Loven  §  10-50 Utleggstrekk  -  Behov for forskriftsbestemmelser
Det bør gis nærmere bestemmelser om oppgjøret for utleggstrekk hos næringsdrivende. Disse
tilfellene omfattes ikke av skattebetalingslovens regler om forfall i § 14-5 annet ledd, og vil
således følge reglene i tvangsfullbyrdelsesloven § 7-22 første ledd. Denne ulikheten i
oppgjørsregler for trekk som kanskje er nedlagt av den samme instans er vanskelig å forstå og
vil måtte føre til uklarheter for oppdragsgiver/arbeidsgiver.

Kapittel 11 Renter
Rentereglene i loven synes å være er unødig kompliserte, hvilket også gjenspeiler seg i
forskriften. Vi anbefaler derfor at man gjennomgår rentereglene på nytt før lov og forskrift
trer i kraft.

Kapittel 15 Betalingsutsettelse og betalingsnedsettelse  -  lemping
Vi savner de utfyllende bestemmelser til skattebetalingsloven kapittel 15 - spesielt gjelder det
reglene om organiseringen av de kommunale skatteutvalgene. Vi kan ikke se at forslaget om
organiseringen av skatteetaten skal ha betydning for dette spørsmålet. NKK forutsetter at
organiseringen av skatteutvalgene blir som bestemt ved Stortingets behandling av saken og at
det opprettes 99 skatteutvalg med sekretariat hos den største kommunen i regionen. Vi
imøteser forslag til forskriftsbestemmelse om dette.

Med hilsen

Svein Henry Berdal
Leder


