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Vår saksbehandler: David Sande

Høring – overføring av skatteinnkrevingen

Saksnr Utvalg Møtedato

Saksdokumenter vedlagt:
Vedlegg:
1 Høringsuttalelse - Overføring av skatteoppkreving til staten
2 Høringsbrev 1.12.2014

Øvrige saksdokumenter:

Rådmannens innstilling:
1. Trysil kommune slutter seg til høringsuttalelsen til KS når det gjelder overføring av 

skatteoppkrevingen til staten. 

Behandling i Formannskapet - 03.02.2015:

Votering: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 03.02.2015:
Trysil kommune slutter seg til høringsuttalelsen til KS når det gjelder overføring av 
skatteoppkrevingen til staten. 

Behandling i Kommunestyret - 12.02.2015:

Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 12.02.2015:
Trysil kommune slutter seg til høringsuttalelsen til KS når det gjelder overføring av 
skatteoppkrevingen til staten

TRYSIL KOMMUNE

Kristian Trengereid
rådmann

(Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor ut uten signatur.)



Bakgrunn

Det vises til vedlagte høringsbrev Finansdepartementet sendt ut 1. desember 2014.

Skattedirektoratet fikk 23. juni 2014 i oppdrag å utrede hvordan skatteoppkrevingen 
(arbeidsgiverkontroll, innkreving og føring av skatteregnskapet) kan organiseres i Skatteetaten for å 
oppnå en bedre og mer effektiv skatteoppkreving. Utredningen skulle også inneholde forslag til 
nødvendige regelverksendringer, plan for ev. endringer i IKTsystemløsninger og vurdering av 
arbeidsrettslige- og personalmessige forhold.

Skattedirektoratets rapport ble oversendt Finansdepartementet 24. november 2014. 
Rapporten med vedlegg er tilgjengelig på Finansdepartementets hjemmesider 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer.html?id=1832

Regjeringen har satt i gang et arbeid med sikte på overføring av skatteoppkreverfunksjonen til 
Skatteetaten. Regjeringen vil ta stilling til Skattedirektoratets konkrete forslag til organisering av 
skatteoppkreverfunksjonen etter at høringen er gjennomført, herunder den regionale fordelingen og 
omfanget av satsingen på arbeidsgiverkontroll i kampen mot svart økonomi. 

Vurdering
Forslag om å overføre skatteoppkreverfunksjonen til Staten har vært fremmet ved flere anledninger 
tidligere. Kommunenes Sentralforbund (KS) og Norges Kemner og Kommuneøkonomers forbund 
(NKK) har hver gang engasjert seg og kommet med argumenter mot en statliggjøring av 
skatteoppkreverfunksjonen. Selv om det nå foreligger en ny utredning fra Skattedirektoratet har ikke 
KS og NKK endret sitt syn. 

Rådmann kan se argumentene Skatteetaten bruker for en Statliggjøring av 
skatteoppkreverfunksjonen, men savner utredninger som viser konsekvenser for kommunene. KS 
har i sitt utkast til høringsuttalelse fremhevet en del uheldige konsekvenser fordelt på sju punkter:

 Effektiviteten og resultatene i skatteinnfordringen kan svekkes
 Bortfall av muligheten for en enkel og effektiv innkreving
 Begrenser muligheten for god kommunal likviditetsstyring
 Svekker kommunens ansvar for eget inntektsgrunnlag
 Innbyggerne mister nærhet til skatteoppkrever
 Rettsikkerheten til skattyterne kan svekkes
 Redusert muligheter for bekjempelse av svart økonomi

Hvert enkelt punkt er kommentert i KS sitt forslag til høringsuttalelse som er vedlagt saken. 

Konklusjon
Rådmann mener KS sitt utkast til høringsuttalelse er bra og tilrår kommunestyret om å slutte seg til 
dette. 


