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Årsregnskap og skattemelding - anmodning om fristutsettelse
Det vises til brev 15. mars 2022 til Finansdepartementet og Nærings- og
fiskeridepartementet. I brevet bes det om at det vedtas utsettelse av frister for levering
av skattemelding/selskapsmelding, fastsetting og innlevering av årsregnskap,
forsinkelsesgebyr ved for sen innsending av årsregnskap, samt avholdelse av ordinær
generalforsamling/årsmøte, grunnet høyt sykefravær. Finansdepartementet har vurdert
den delen av henvendelsen som gjelder frister for levering av
skattemelding/selskapsmelding, fastsetting og innlevering av årsregnskap og
forsinkelsesgebyr ved for sen innsending av årsregnskap. Nærings- og
fiskeridepartementet er rette vedkommende hva angår frister for avholdelse av
generalforsamling/årsmøte.
Selv om vi har forståelse for at sykefravær kan vanskeliggjøre arbeidet med
skattemelding og årsregnskap, skal det særlige grunner til for å fravike
normalordningen. De to foregående årene har slike særlige grunner foreligget som en
følge av koronapandemien. Situasjonen er etter departementets syn annerledes nå ved
at pandemien er inne i en ny og avtagende fase der samfunnet er åpnet igjen,
hjemmekontorpåbudet er opphevet, og det råder ikke samme uforutsigbarhet rundt
arbeidsforhold og økonomi i norske bedrifter.
Etter at skattemeldingen for formues- og inntektsskatt er levert, har Skatteetaten en
omfattende jobb med å behandle meldingene innen siste frist for ferdigstillelse av
skatteoppgjøret, som er 1. desember i skattefastsettingsåret, jf. skatteforvaltningsloven
§ 9-3 tredje ledd. Erfaringer fra de to foregående årene er at utsettelser gir økt tidspress
i Skatteetaten for å få skatteoppgjøret ferdig i tide, og at utsettelser skaper betydelige
utfordringer og merarbeid for etaten.
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Utsettelse av fristene for å fastsette og innlevere årsregnskap vil først og fremst
medføre negative konsekvenser for brukerne ved at årsregnskap vil bli offentliggjort
senere og informasjonen vil kunne være av mindre verdi. Videre vil fristutsettelser gi
driftsutfordringer i Brønnøysundregistrene grunnet betydelig merarbeid, samt kunne
føre til økt saksbehandlingstid i flere av Brønnøysundregistrenes registre.
Det er uheldig å over lengre tid etablere ordninger som gir store utfordringer og
merarbeid for Skatteetaten og Brønnøysundregistrene.
Det bør nå tilstrebes å komme tilbake til normalen, og det legges derfor ikke opp til å
utsette frister for utarbeidelse og innlevering av skattemelding og årsregnskap,
herunder heller ikke å gjøre justeringer i reglene om forsinkelsesgebyr ved for sen
innsending av årsregnskap.
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