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Remissyttrande
Promemorian Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen
Näringslivets skattedelegation (NSD) avstyrker regeringens förslag till höjningar av
förseningsavgifterna och kontrollavgifterna enligt skatteförfarandelagen. De föreslagna höjningarna uppgår till 25 procent av de nuvarande beloppen.
Som framgår av regeringens promemoria föreslog Utredningen om rättssäkerhet i
skatteförfarande i betänkandet Förbudet mot dubbla förfaranden (SOU 2013:62) en
höjning av förseningsavgifterna i skatteförfarandelagen och tullagen med 20 procent.
Höjningen var tänkt att finansiera utredningens förslag gällande ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i skattemål. Den finansiering som utredningen
föreslog var avsedd att leda till ökad rättssäkerhet för de skattskyldiga i skatteprocessen. Det handlade om skattskyldiga med svag ekonomi som skulle ges möjlighet att få
sakkunnig juridisk rådgivning. Utredningen slog fast att rättssäkerhet innebär att alla
ska ha lika möjligheter att ta till vara sin rätt i en skatteprocess.
Nu väljer regeringen att höja såväl förseningsavgifter som kontrollavgifter utan att föreslå förbättrade ersättningsregler för de skattskyldiga. Det enda motiv om anförs beträffande kontrollavgifter är att seriösa företagare ska skyddas mot illojal konkurrens,
vilket förhöjda avgifter förmodas leda till. Enligt NSD:s mening kan det vara diskutabelt om det syftet uppnås. Svenskt Näringsliv, liksom dess medlemsorganisation Visita, har upprepade gånger förordat att regeringen bör ge i uppdrag till en oberoende
part att göra en grundlig och objektiv utvärdering av Skatteverkets olika kontrollmetoder. Någon sådan utvärdering har dock inte kommit till stånd. Mot den bakgrunden
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kan inte NSD instämma i påståenden om att kontrollmetoderna och kontrollavgifterna
skyddar seriösa företagare mot illojal konkurrens.
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