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Høring — forslag til nye saksbehandlingsregler ved utskrivning av eiendoirisskatt

Vi viser til Finansdepartementets brev av 15. november 2010 vedlagt høringsnotat om
saksbehandlingsregler for eiendomsskatt.

Departementet fremmer forslag til nye saksbehandlingsregler i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om
eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova). Departementet foreslår at forvaltningslovens
regler i hovedsak skal gjelde når kommunen skriver ut eiendomsskatt. Det foreslås særskilt
regulering av klage over avgjørelser som gjelder verdsettingen (takseringen), klagefrist og retting.
Videre foreslås det innført en ny bestemmelse om opplysnings- og medvirkningsplikt for
skattyter/eier i forbindelse med utskrivning av eiendomsskatt.

Skattedirektoratet har følgende merknader til høringsnotatet:
Direktoratet mener i likhet med departementet at forvaltningslovens regler i hovedsak bør gjelde
ved utskrivning av eiendomsskatt. Reglene om innsynsrett, taushetsplikt, habilitet, forhåndsvarsel,
begrunnelse av vedtak, dekning av sakskostnader og informasjons- og veiledningsplikt er godt
egnet til å regulere saksbehandlingen i kommunene i disse sakene. Videre er forvaltningsloven
godt kjent i kommunen da administrasjonen er vant til å bruke loven på andre rettsområder. Det
fremgår videre av høringsnotatet at departementet allerede i fortolkningsuttalelser har lagt til grunn
at alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper utfyller de eksisterende saksbehandlingsreglene i
eigedomsskattelova. Innføring av forvaltningslovens saksbehandlingsregler vil dermed være en
delvis kodifisering av gjeldende rett på området og bidra til å styrke skattyter/eiers rettsikkerhet.

Eigedomsskattelova inneholder i dag en bestemmelse om at saksbehandlingen ved
eiendomsskattekontoret er unntatt fra reglene i forvaltningsloven jfr. § 31. Denne bestemmelsen er
foreslått opphevet i departementets utkast til ny lovtekst. Direktoratet foreslår at lovteksten i § 31
endres slik at det fremgår av bestemmelsen at forvaltningslovens alminnelige regler om
saksbehandling kommer til anvendelse dersom ikke annet er bestemt i loven, eventuelt med en
henvisning til hvilke bestemmelser i loven som inneholder saksbehandlingsregler som avviker fra
forvaltningslovens saksbehandlingsregler. Denne lovgivningsteknikken er brukt ved utformingen
av f.eks skattebetalingsloven § 3-1 første ledd og merverdiavgiftloven § 13-1.

Departementet foreslår en ny bestemmelse som særskilt regulerer skattyters plikt til å gi
opplysninger og medvirke til befaring i forbindelse med utskrivning av eiendomsskatt, jfr. § 29.
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Departementet har ved utformingen av § 29 foreslått en mellomløsning i forhold til bestemmelsene
i ligningsloven §§ 4-1, 4-8 og 4-10 og forvaltningsloven § 17.

Direktoratet er enig i at det er hensiktsmessig å innføre opplysnings- og medvirkningsplikt for
skattyter i eiendomsskattesaker. Vi vil likevel bemerke at uttrykket "særskilte opplysninger" i § 29
første ledd er noe vagt og at det vil være en fordel om bestemmelsen i noe større grad presiserer
hvilke type opplysninger som er omfattet av opplysningsplikten. Det vil bedre
informasjonstilgangen til regelverket og bedre forutberegneligheten for skattyter/eier. Det er
videreforeslått en forholdsvis vid retteadgang ved brudd på opplysnings- og medvirkningsplikten
ved at utskrivningen av eiendomsskatt kan rettes til ugunst for skattyter/eier i opptil 5 år fra
utgangen av skatteåret jfr. § 17 f.jerde ledd i lovutkastet. Brudd på opplysnings- og
medvirkningsplikten vil derfor kunne få forholdsvis store økonomiske konsekvenser for
skattyter/eier. Dette taler for en klar og tydelig lovtekst.

Høringsnotatet omhandler ikke direkte tilfeller der det gis uriktige og/eller ufullstendige
opplysninger til eiendomsskattekontoret. Det fremstår som noe uklart om § 17 fierde ledd om
retting til ugunst for skattyter/eier kun er ment å omfatte de tilfeller der man etter å ha mottatt
pålegg om opplysninger fra eiendomsskattekontoret tilbakeholder opplysninger for å unndra seg
skatt. Direktoratet vil tro at tilfeller der skattyter/eier gir uriktige og/eller ufullstendige
opplysninger også vil forekomme i eiendomsskattesaker og bør omfattes av § 17 fierde ledd om
retting til ugunst.

Med hilsen

‘11,4:
a is tansen

Underdirektor
Rettsavdelingen, skatteforvaltning (.9 /

Randi rete Amundsen


