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Høring – endringer i regelverket om skatteoppgjør. 
 
Viser til Deres høringsbrev av 28.05.2010 og Høringsnotat – endringer i regelverket om 
skatteoppgjør.  
 
Høringsfrist 30.august 2010. 
 
NTL-Skatt her følgende merknader til høringen: 
 
Finansdepartementet mener at endring med flere skatteoppgjør vil gi økt service til 
skattyterne og økt fleksibilitet i skattemyndighetenes arbeid.  
 
Først vil vi kommentere at det synes som om det allerede er vedtatt at det skal innføres flere 
skatteoppgjør og at det bare er endringene til regelverket en ber om tilbakemelding på. 
 
Vi vil likevel komme med merknader til omleggingen som er forslått.  
 
Synspunktene til ansatte i Skatteetaten som er medlem i NTL-Skatt er delt.  
 
De som jobber i førstelinje er positive til flere utlegg da det vil kunne gi bedre service til 
skattytere som fortviler over at de ikke får skatteoppgjør i juni. 
Arbeidsbelastningen på de ansatte i førstelinje i Skatteetaten kan bli jevnere fordelt, noe som 
igjen vil kunne gi bedre service til skattyterne i form av kortere ventetid.  
 
Service overfor skattyter i form av tidlig skatteoppgjør settes her opp i mot kvaliteten på 
skatteoppgjørene som sendes ut. Vi mener at kvaliteten på skatteoppgjørene må settes høyere 
enn at noen skattyter kan få skatteoppgjøret tidligere enn i oktober måned.  
 
Saksbehandlerne som skal sørge for at hver skattyter skal få et riktig skatteoppgjør første 
gang, ønsker ikke flere skatteoppgjør. Arbeidspresset er stort i perioden frem til klarsignal i 
juniutlegg, dette fører til at de som har endringer som krever ekstra saksbehandling må 
utsettes til oktober. For at disse skal få en riktig behandling til utlegg i oktober ønsker 
saksbehandleren ro for å kunne gjøre en tilfredsstillende jobb.  
 
Vi ser at de skatteoppgjør som er ferdig behandlet til klarsignal for 15.august og 15.september 
kan sendes ut da. Men vi ser og at dette kan føre til en ekstra belasting for saksbehandlerne 
som da vil få forespørsler inn i den perioden de skal bruke til å ferdigstille krevende 
skatteoppgjør. Noe som kan gå ut over kvaliteten på de skatteoppgjør som da gjenstår, vi kan 
ikke se at det gir noen gevinst for noen parter.  



Arbeidsmengden for Skatteetaten totalt sett vil ikke bli mindre, slik at det vil ikke bli noe 
ressursbesparelse å snakke om her. Vi er mer av den oppfattning at det vil kreve ytterligere 
ressurser da perioden for klagebehandling og vil bli endret. 
 
Skatteetaten har og fått sterkt kritikk fra Riksrevisjonen pga for dårlig kontroll av 
skatteoppgjør. Vi mener at kvaliteten på skatteoppgjøret må settes i fokus fremfor at skattyter 
får skatteoppgjøret tidligere.  
 
Vi er således sterkt kritiske til skatteoppgjør 15.august og 15.september.  
 
Dersom Finansdepartementet likevel bestemmer seg for flere skatteoppgjør, foreslår vi at 
skatteoppgjør i juni kun garanteres for de som ikke har endringer.  
 
At det skal sendes ut et skatteoppgjør også i juli ser vi ikke noen hensikt med, dette er midt i 
ferietiden. Det kan være uheldig for skattyter, men og i forhold til at bemanningen i 
Skatteetaten er sterkt redusert i juli. Det kan føre til en dårligere service overfor de som tar 
kontakt etter mottatt skatteoppgjør dersom de ikke får svar på sine spørsmål. 
 
Det må ikke føre til at de som er ansatt i førstelinje i Skatteetaten får redusert muligheten til å 
ta ferie i juli. Vi må og unngå at de som er i støttekorps får ekstra belastninger i juli. Dette da 
denne gruppen allerede har begrensninger i forholdt til fleksitid og ferie.  
 
Vi er således i mot forslaget om skatteoppgjør i juli. 
 
Basert på erfaringene med to til tre flere skatteoppgjør, vil man vurdere en ordning med 
suksessive skatteoppgjør. Dette innebærer at skattytere får skatteoppgjøret fortløpende 
tilsendt etter hvert som ligningene ferdigstilles. Vi vet at dette er innført i Danmark, vi savner 
således en redegjørelse for suksessfaktoren der. Vi ser og at dette vil bli en omlegging av 
arbeidsoppgavene til de ansatte.  
 
Det er poengtert at Skatteetaten vil ha enkelte kostnader i forbindelse med tilpasninger til 
datasystemene for det nye renteregimet, men dette forutsetter departementet vil bli dekket 
innenfor gjeldende rammer. Skatteetaten har stramme budsjetter og vi mener derfor at 
besparelse på kunngjøringer må tilbakeføres til etaten, slik at vi får gode datatekniske 
løsninger til å håndtere flere utlegg og påfølgende renteberegninger. 
 
Regelendringene som er foreslått mener vi vil være nødvendige i en lik omlegging.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ingunn Borge Veseth 
Leder av NTL Skatts kontrollfaglige utvalg. 
 
Tlf: 55 57 35 41 
E-post: ingunn.veseth@skatteetaten.no  
 
 


