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Høring endringer i reglene om lempning av krav som kreves inn av
Skatteetaten
—
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Vi viser til Finansdepartementets høringsnotat av 2. mai 2018, og gir med dette
Skattebetalerforeriingens innspill i saken.
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Skattebetalerforeningen støtter forslaget om å utvide muligheten for å lempe krav av
hensyn til kreditor etter skattebetalingsloven § 15-2. Etter vårt syn går
departementet imidlertid ikke langt nok, og vi mener at terskelen for a ettergi krav
bør senkes ytterligere men da først og fremst av hensyn til skyldneren.
—

Skatter og avgifter skal selvfølgelig som den klare hovedregel betales. I flere saker
ser vi likevel at skyldnere sliter med gamle skattekrav, hvor selve vedtaket fremstår
som urimelig alt tatt i betraktning; Den valgte løsning er kanskje materielt usikker
(selv om skattemyndighetenes løsning kan forsvares), skattieggingen skjer på et nytt
område, skattleggingen har for skattyter gitt helt utilsiktede konsekvenser mv.
—

Det er i disse sakene ikke mulig å få nedsatt eller ettergitt kravet etter
skattebetalingsloven § 15-1 første ledd, fordi denne bestemmelsen først og fremst
skal ivareta hensynet til skyldneren ved plutselige og upåregnelige endringer i
livssituasjonen, jf. ordlyden «på grunn av dødsfall, særlig alvorlig sykdom eller
lignende årsaker». Det er videre ofte ikke grunnlag for gjeldsordning, fordi et
moment som taler mot gjeldsordning er at skattekravet er det dominerende kravet,
jf gjeldsordningsloven § 1-4 annet ledd bokstav e.
Skyldneren opplever i mange av disse sakene å være satt i et livsvarig gjeldsfengsel.
I mange tilfeller er skyldneren i lønnet arbeid, og betaler ned på kravet, slik at
departementets foreslåtte regler ikke vil avhjelpe situasjonen.
Etter vårt syn bør departementet vurdere en omvendt regel: Dersom skattemyndig
hetene ikke har klart å kreve inn et utestående skattekrav i løpet av ti år, bør det
strykes. En slik regel vil hindre at personer som av ulike grunner «har blitt fanget
av systemet» gis en sjanse til å komme seg på fote igjen og med en slik regel vil
frafallelse av kravet ikke være avhengig av den enkelte innkrevingsmyndighets
prioriteringer.
—

Vi ser at en slik absolutt regel i noen tilfeller kan virke stotende, og regelen kan
derfor kombineres med en sikkerhetsventil; altså at kravet likevel ikke frafalles
dersom visse vilkår er opp4t for eksempel dersom skyldneren aktivt har forsøkt å
unndra seg innkrevingen.
—

Med vennlig hilsen
Skattebetalerforeningen

Karme gland$rik
administrerende direktør
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