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Utsatt leveringsfrister for ulike offentlige oppgaver
Korona-viruset og konsekvensene dette har for de rapporteringspliktige, gjør at vi allerede
nå ber Finansdepartementet og Næringsdepartementet om å endre fristene for levering av
ulike offentlige oppgaver.
Vi er glade for det initiativ som er tatt i Prop. 56 L (2019–2020) hvor utfordringene med å
oppfylle de næringsdrivendes forpliktelser til rapportering er omhandlet. Det er nå viktig å
følge opp lovforslaget umiddelbart med nødvendige forskrifter som gir frister som er
realistiske i den krisen vi er i.
Næringslivet er nå i en situasjon hvor alle ressurser brukes på å redde virksomheten,
forhindre konkurs og redde arbeidsplasser. Ansatte som ikke deltar aktivt i denne aktiviteten
er permittert for å spare kostnader og andre ansatte har hjemmekontor. Arbeidet med å
lage regnskap som viser resultatet av virksomheten i 2019, har ikke høyeste prioritet. Disse
regnskapene har også fått redusert betydning for brukerne ved at regnskapene avlegges på
grunnlag av de forhold som eksisterte 31. desember 2019 før krisen inntraff.
Ansatte i økonomifunksjoner og regnskapsførere med mindre barn er som andre, rammet av
stengte barnehager og skoler. Også dette gjør at regnskapsproduksjonen går saktere enn
tidligere år. Når vi vet at mange rapporteringspliktige også i et normalår sliter med å levere
oppgavene til fastsatte frister, er det ganske åpenbart allerede nå at det for veldig mange
ikke vil være mulig å overholde de frister som gjelder.
Dette betyr at når revisor mottar regnskapene til revisjon, så er de allerede betydelig
forsinket. Revisor er i de fleste tilfeller avhengig av fysisk kontakt med de regnskapspliktige
og deres representanter for å gjennomføre revisjonen på en betryggende måte, og for å
kunne avgi en revisjonsberetning og undertegne næringsoppgaven før innsending til
Skatteetaten. Når de revisor har behov for kontakt med ikke er tilgjengelige på grunn av
sykdom, karantene mv eller det ikke er mulig å møte dem fysisk, vil dette nødvendigvis i
mange tilfeller gjøre det vanskelig å ferdigstille revisjonen innen gjeldende frister.

Regnskapsinformasjon er og bør være ferskvare. De regnskapspliktige og revisorene er
derfor opptatt av å utarbeide og revidere regnskapene så raskt som mulig etter utløpet av
regnskapsåret. I år gjør imidlertid spredningen av korona-viruset dette vanskelig. I tillegg er
usikkerheten om fremtiden nå så stor for mange virksomheter, at eksempelvis vurderingen
av fortsatt drift forutsetningen ved regnskapsavleggelsen kan bli svært vanskelig å
gjennomføre.
Det er således allerede nå klart at mange rapporteringspliktige ikke vil klare å levere
oppgavene til riktig tid. Det er derfor nødvendig å gjøre endringer i fristene nå. Og de nye
fristene må være realistiske. Fristene for skattemeldinger og årsregnskap, som er de mest
ressurskrevende rapporteringene, bør utsettes med minimum fire måneder.
Skattemeldingen
Fristen å levere Skattemelding for formues- og inntektsskatt, svalbardskatt og
petroleumsskatt er regulert i skattebetalingsforskriften § 8-2-3:
https://lovdata.no/forskrift/2016-11-23-1360/§8-2-3 Fristen er 30. april for lønnstakere og
pensjonister og 31. mai for eiere av enkeltpersonforetak og for selskaper, herunder
selskaper som skal levere selskapsmelding og deltakere i slike selskaper.
Vi foreslår at fristen i år for eiere av enkeltpersonforetak og for selskaper, herunder
selskaper som skal levere selskapsmelding og deltakere i slike selskaper endres til 30.
september.
Årsregnskap og årsberetning
Fristen for å fastsette årsregnskap som avsluttes ved utgangen av kalenderåret er 30. juni.
Fristen for innsending til Regnskapsregisteret er én måned etter fastsettingen, men i praksis
forholder man seg til at innsending til Regnskapsregisteret må skje innen 31. juli
(regnskapsloven § 8-2).
Vi foreslår at fristen for å fastsette årsregnskap og årsberetning endres til 30. september og
med innsending innen 31. oktober.
Generalforsamling
Fristen for avholdelse av ordinær generalforsamling eller tilsvarende foretaksorgan som skal
godkjenne årsregnskapet, forlenges på samme måte som for årsregnskap og årsberetning, jf.
blant annet aksjeloven § 5--5, allmennaksjeloven § 5-6, samvirkelova § 41 og
finansforetaksloven § 8-3 første ledd.
Momskompensasjon

Fristen for å søke momskompensasjon forfaller 10. april 2020, jf skatteforvaltningsforskriften
§ 8-7-2. Kommuner, fylkeskommuner og private tilbydere av tjenester innen helse, sosial og
undervisning vil kunne få problemer med å rekke denne fristen. For momskompensasjon er
det korte foreldelsesfrister. For kommuner og fylkeskommuner foreldes kravet på
momskompensasjon allerede når fristen for momskompensasjon for neste periode forfaller,
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jf momskompensasjonsloven § 10. Den eneste muligheten for å avbryte fristen er ved at det
sendes inn momskompensasjonsmelding. Denne meldingen skal attesteres av revisor, jf
skatteforvaltningsloven § 8-7 annet punktum.
Vi mener fristen for å sende inn momskompensasjonsmelding må utsettes til 10. juni, og at
det må gis lempninger i kommunen og fylkeskommunenes adgang til å sende inn
momskompensasjonskrav etter fristen.
Forsinkelsesgebyr og tvangsmulkt
Reglene for ileggelse av tvangsmulkt og forsinkelsesgebyr må tilpasses de endrede reglene
for levering.
Andre frister
Det er en rekke andre frister for levering av ulike offentlige oppgaver. Noen av disse fristene
er:
-

Arbeidsgiveravgift. Grunnlaget for arbeidsgiveravgift og beløpet for arbeidsgiveravgift
innberettes etter bestemmelsene i a-opplysningsloven og a-opplysningsforskriften. Det
skjer samtidig med innrapportering av lønnsopplysninger og skattetrekket senest den 5. i
måneden etter. Vi foreslår at denne rapporteringen vurderes utsatt til den 15. i måneden
etter.

-

Selve innbetalingen av arbeidsgiveravgiften skjer i terminer der terminen som forfaller
den 15. mai er utsatt. Vi foreslår at det gis utsettelse med betalingen til krisen er over.
Dette vil stimulere til å holde de ansatte i arbeid.

-

Skattemelding for merverdiavgift skal i henhold til skatteforvaltningsforskriften § 8-3-10,
leveres 1 måned og 10 dager etter skatteleggingsperioden. For 1. termin 2020 er fristen
10. april men da dette er langfredag blir fristen 14. april. Fristen for betaling er
sammenfallende med fristen for å levere meldingen, skattebetalingsloven § 10 -30 (1).
Vi ber om at fristen for mva-meldingen utsettes til tre måneder og 10 dager etter
skattleggingsperioden. Vi foreslår at det gis utsettelse med betalingen til krisen er over.

-

Vi foreslår at fristen for innlevering av mva-meldingen for Primærnæringen og betaling
av merverdiavgift for året 2019 forlenges til 4 måneder og 10 dager etter
skattleggingsperioden.

Det er helt sikkert en rekke andre rapporteringsplikter som vi foreløpig ikke har rukket å liste
opp. Om ønskelig kommer vi gjerne tilbake med en mer utfyllende lister.
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Vennlig hilsen
Den norske Revisorforening

Per Hanstad
Adm. Direktør

Kai Morten Hagen
Fagdirektør
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