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SKATTEOPPKREVERNES ARBEIDSOPPGAVER VED INNFØRING AV EDAG

Fagforbundet har noen kommentarer til konsekvensutredningen —konsekvenser for
skatteoppkrevernes arbeidsoppgaver ved innføring av EDAG.

Kommentarer fra Fagforbundet til høringsbrev —forslag til lov- og forskrifter som følge av a-
opplysningsloven.

3.4 (side 13 og 72) Til forskriftens del 2 —Frist for innlevering av opplysninger.

Etter forskriftens § 2-1, 1. ledd skal de opplysningspliktige levere opplysningene senest første
virkedag i måneden etter utløpet av den kalendermåned opplysningene gjelder for.

Kommentarer:

Forslaget er uklart med hensyn til hva som menes med første virkedag. I juni 2013 kommer
første virkedag på en lørdag. Betyr det at opplysningene skal sendes inn på lørdagen? Det kan
ikke være tilfelle. Ferieloven opererer med 6 virkedager, mens folketrygdloven har 5 dager.
Det må legges til grunn at det er tenkt på 5 dagers arbeidsuke.

I forbindelse med bevegelige helligdager får en slike utslag, som i noen måneder i 2013 hvor
de opplysningsplikte må avslutte regnskapet inntil 4 dager før utløp av måneden ( mars 4
dager, juni 2 dager), noe som vil være meget krevende for mange arbeidsgivere. Spesielt
gjelder det alle de arbeidsgiverne som benytter seg av ekstern regnskapsfører. I tillegg vil alle
eksterne regnskapsførere få inn regnskapsmateriell fra sine klienter samtidig. Disse vil ha
problemer med å få ferdigstilt a-meldingen for den enkelte klient innen den fastsatte frist.

Toll og skatt i Danmark har satt innleveringsfristen til 10. og for januar til 17.
Dette er en frist som arbeidsgiverne, spesielt de små, opplever som meget stram.

I Norge har fristen til nå vært den 15. Likevel er det mellom 5 og 10 % som ikke leverer
terminoppgaver hver termin. Dette er en oppgave som bare innholder opplysninger om
skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
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Den nye a-meldingen som de opplysningspliktige skal innlevere hver måned vil være langt•
mer omfattende og i tillegg dekke tre etaters behov.

Ved årets slutt skal regnskapet avstemmes og det vil ofte være feil som må rettes opp, eller
korrigeres. Derfor vil det være vanskelig for arbeidsgiverne å kunne opprettholde den frist som
er satt for årsavslutningen av lønnsregnskapet.

Jeg er kjent med at det i utredningen (3.4.4 2. avsnitt) er antydning en siste frist til 7. i hver
måned.

Ut fra ovennevnte forhold foreslås det at a-meldingen sendes inn innen 10. i hver måned og
for januar 15.

3.6 (side 17, 73 og 74) Til forskriftens del 4 og 5 —Reaksjonsbestemmelsene i ordningen.

Etter §§ 4-1 og 5-1 kan det ilegges tvangsmulkt og overtredelsesgebyr hvis de
opplysningspliktige ikke gir opplysninger eller gir ikke gir opplysningene innen den fastsatte
frist.

Kommentarer:

Det har vært vanskelig å få oversikt over hvor strengt de 3 etatene, til nå, har praktisert
sanksjonsbestemmelsene. I skatteetaten har et relativt lite antall arbeidsgivere blitt bøtelagt
ved for sen levering av oppgaver. Ved at de opplysningspliktige nå skal levere en oppgave
som omfatter opplysninger til 3 etater vil feil i a-meldingen lettere avdekkes. I tillegg skal
sanksjoneringen skje elektronisk. Dette kan medføre at et likende antall feil som etter den
gamle ordningen ikke ble sanksjonert, nå blir sanksjonert i EDAG-systemet. En slik endring i
sanksjonssystemet kan lett oppfattes som urettferdig. For at arbeidsgiverne fortsatt skal være
lojale mot skattesystemet, er det viktig at bøteomfanget ikke avviker for mye fra dagens
system.

For øvrig er vi enige i Skattedirektoratets vurderinger av momenter som kan få betydning når
nivået på tvangsmulkt og overtredelsesgebyr skal fastsettes, jf. Høringsnotatets side 20 og 21.
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