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NORGES AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERES 
FORENING
Postboks 99 Sentrum
0101  OSLO

Søknad om forlenget terminfrist 10. april 2012

Vi viser til brev av 8. februar 2012 hvor det bes om at fristen for levering av omsetningsoppgave og 
betaling av skyldig merverdiavgift for 1. termin 2012 utsettes fra tirsdag 10. april til fredag 13. april 
2012.

Saken gjelder:
Det er anført at tirsdag 10. april 2012 er dagen etter en ferie- og høytidsperiode, noe som er utfordrende  
for arbeidsgivere i bransjen. Dette er nærmere begrunnet med at regnskapsføreres kunder tar seg fri i 
påsken slik at det blir vanskelig å komme i kontakt med dem dersom det skulle oppstå spørsmål knyttet 
til omsetningsoppgaven. Det vises dessuten til at det i januar har vært problemer med Altinn vedrørende 
innlevering av lønns- og trekkoppgaver, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og aksjonærregisteroppgaver. 
Disse problemene medfører at regnskapsførere ikke vil kunne innhente forsinkelsene før sommeren. Det 
påpekes at det særlig er avgiftssubjekter med eksterne regnskapsførere som har størst behov for utsettelse 
av innleverings- og betalingsfristen.

Skattedirektoratet vil bemerke:
Fristen for innlevering av omsetningsoppgave og betaling av merverdiavgift følger av henholdsvis 
merverdiavgiftsloven § 15-8 og skattebetalingsloven § 10-30 første ledd. Fristen er sammenfallende i tid. 
Merverdiavgiftsloven inneholder ingen hjemmel til å fravike oppgavefristene. Der innleveringsfristen 
faller på lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag, blir fristen likevel utsatt til første virkedag. 
Dette følger av fast og langvarig praksis. Når det gjelder betalingsplikten, har skattebetalingsloven en 
bestemmelse om utsatt forfall i § 10-2 .

Oppgave- og betalingsfristen må antas å være godt kjent blant næringsdrivende. Videre har 
næringsdrivende plikt til å innrette virksomheten på en slik måte at pliktene kan overholdes innenfor de 
fristene loven setter. Det er tidligere gitt utsettelse med innlevering og innbetaling på grunn av tekniske 
problemer i Altinn som har vært til hinder for å oppfylle pliktene til rett tid. Forutsetningen har da vært at 
oppgavegiverne leverer oppgave og foretar oppgjør så snart det lar seg gjøre. 

Skattedirektoratet kan ikke se at det i dette tilfellet foreligger hindringer som gir grunnlag for å utsette 
fristen for innlevering av omsetningsoppgave og betaling av merverdiavgift fra 10. april til 13. april 
2012.
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Avslutningsvis bemerkes at skattebetalingsloven § 15-1 ikke er relevant i dette tilfellet da bestemmelsen 
regulerer adgang til å lempe fastsatt merverdiavgift på grunn av omstendigheter knyttet til det enkelte 
avgiftssubjekts personlige forhold, f. eks plutselige og upåregnelige endringer i livssituasjonen. 

Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelser i anledning saken.

Med hilsen

Mona Kristiansen
Underdirektør
Rettsavdelingen, skatteforvaltning
Skattedirektoratet

Signe Hustad


