
Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Høring - Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten

Det vises til høringsbrev av 1. desember 2014 vedrørende ovennevnte.

Saksbehandler Deres dato Vår dato
Steffen Waller 18. februar 2015

Telefon Deres referanse Vår referanse
14/3202 SL SWN/KR 2014/890588

Skattedirektoratet ønsker å benytte anledningen til å gi noen kommentarer til overføringen av
skatteoppkreverfunksjonen som det ikke var naturlig å ta inn i den utredningen som ble fremlagt 24.
november 2014.

Skatteetaten er allerede i dag overordnet myndighet for skatteoppkreverne, og har fag- og
resultatansvaret for skatteoppkrevernes arbeid med skatteregnskap, arbeidsgiverkontroll og
innkreving. Dette skjer i hovedsak gjennom:

• forvaltningen av de lover, retningslinjer og instrukser som legger premissene for hvordan
skatteoppkreverfunksjonen skal og kan utøves

• regionenes styringsdialogmøter med skatteoppkreverne
• kurs, fagsamlinger og andre målrettede kompetansetiltak mot skatteoppkreverne
• samhandling og dialog mellom regionene og skatteoppkreveme i enkeltsaker
• regionenes jevnlige kontroll av hvordan det enkelte skatteoppkreverkontor utfører sine

oppgaver. Disse kontrollene er også viktige i Riksrevisjonens vurdering av
skatteoppkreverfunksjonen.

I tillegg eier, forvalter og utvikler Skatteetaten de 1T-system (Sofie og KOSS) som de kommunale
skatteoppkreverne benytter i sitt arbeid innenfor skatteoppkreverfunksjonen.

Erfaringen fra styring, kontroll og drift av IT-system gjør at Skatteetaten har unik kunnskap om alle
sider ved dagens organisering og forvaltning av skatteoppkreverfunksjonen. Derfor mener vi at
forslaget om overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten er faglig godt forankret.

Skatteetaten har ansvaret for resultatene for innbetaling og innkreving av skatt og
arbeidsgiveravgift. Det er derfor utenkelig for oss å gå inn for en organisasjonsmodell som setter
provenyet i fare. Med dagens skattebetalingsordning og velfungerende IT-system er vi trygge på at
skatteinntektene vil opprettholdes ved overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten,
samtidig som løsningen legger til rette for en effektivisering og videreutvikling.

Dagens organisering er utfordrende
Når det gjelder utfordringene med dagens deling av det faglige og administrative ansvaret for
skatteoppkreverfunksjonen, så er dette ved flere anledninger grundig utredet. Det vises derfor i

Postadresse Besøksadresse: Sentralbord

Telefaks



Side 2 av 8

denne forbindelse til både NOU 2004:12 - Bedre skatteoppkrevine og NOU 2007:12 - Offentlig
innkreving. Vi ønsker også å trekke fram Innst. S. nr. 66 (2007-2008) - Innstilling fra kontroll- og
konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes innkreving og
stedlige arbeidsgiverkontroll, hvor det avslutningsvis sies følgende om denne utfordringen:

Finansdepartementet viser til at den statlige skatteetaten de siste årene har nedlagt et betydelig
arbeid for å styrke oppfalgingen av de kommunale skatteoppkreverne. Finansdepartementet
framholder videre at skatteoppkreverne likevel har svak kapasitet, liten kompetanse og lav prioritet
i de små kommunene. Riksrevisjonen kan langt på vei slutte seg til denne vurderingen.
Riksrevisjonen mener det derfor fortsatt er god grunn til å stille spørsmål om en effativ og
hensiktsmessig skatteinnkreving og arbeidsgiverkontroll kan løses gjennom nåværende
organisering.

På likningssiden har det vært mulig å gjennomføre mange organisasjonsendringer for å møte
økende krav til likebehandling, brukerservice og effektivisering i offentlig forvaltning.
Likningskontorene ble statlige i 1965. I 2001 gikk vi fra å ha ett likningskontor i hver kommune til
ca. 100 kontor. Den største endringen kom i 2008, da man avviklet likningskontorene og organiserte
dem inn i dagens fem skatteregioner.

På grunn av den kommunale plasseringen av skatteoppkreverfunksjonen har det ikke vært mulig å
gjennomføre tilsvarende organisatoriske moderniseringer, og organiseringen fra 1957 ligger i
prinsippet fast. Det har imidlertid skjedd noen positive endringer det siste tiår ved at kommuner har
gått sammen om skatteoppkreverfunksjonen i samarbeidsordninger. Vi har derfor 288
skatteoppkrevere for landets 428 kommuner. Dagens skatteoppkreverkontor spenner fra store
kontor i de største kommunene, til små stillingsbrøker på de minste stedene. Alle skal ivareta de
samme oppgavene og drive saksbehandling med et omfattende og til dels komplisert regelverk
innenfor regnskap, innkreving og kontroll.

Vi har i løpet av det siste tiåret fått felles it-systemer for regnskap, innkreving og kontroll (Sofie og
Koss). Systemene eies og driftes av skatteetaten, og tilrettelegger for større grad av likebehandling,
kvalitet og effektivisering. Selv med en betraktelig økning i antallet interkommunale ordninger, er
det ikke mulig å kunne fullt ut utnytte de effektiviserings- og samordningsmuligheter dagens
systemløsninger legger til rette for. Det er vår vurdering at det vil  være  langt mer krevende å
videreutvikle skatteoppkreverfimksjonen med dauens organisering. Store, samordnede miljøer gir
helt andre muligheter til å bygge kompetanse. Vi vil dessuten lettere kunne justere oppgaveløsingen
i takt med endringer i regelverk og rettspraksis. Store miljøer gir bedre ressursutnyttelse, bedre
kvalitet i saksbehandlingen, økt likebehandling og bedre rettssikkerhet for skattyter,
næringsdrivende og arbeidsgivere.

Forslaget til overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten vil gjøre det mulig å møte
kravene til effektivisering og forenkling på en meget god måte. Samtidig legger den foreslåtte
organiseringen godt til rette for en videreutvikling og modernisering av de ulike fimksjonsområdene



som kan samordnes med de øvrige regnskaps-, kontroll- og innfordringsoppgaver Skatteetaten har
et totalansvar for.

Helhetlig skatte- og avgiftsforvaltning
Forslaget om overføring av skatteoppkreverfunksjonen er et ledd i en større omorganisering av
skatte- og avgiftsforvaltningen. Statens innkrevingssentral ble en del av Skatteetaten fra 1 januar
2015, deler av oppgavene som i dag forvaltes av Tolletaten skal overføres fra 1. januar 2016. Det
utredes også om Skatteetaten skal få ansvaret for dokumentavgiften.

Forslaget om å overføre skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten er en del av dette helhetsbildet.
Vi mener at skatteoppkreverfunksjonen utfører oppgaver som er i kjerneområdet for Skatteetaten.

Skatteoppkreverftmksjonen henger tett sammen med likningsarbeidet, og er et viktig element i
verdikjeden for skatt. Skatteetaten og skatteoppkreverne har i dag ulike deler av ansvaret for
innhenting av grunnlagsdata, mottak av selvangivelse, kontrolltiltak, godskriving av skattetrekk,
avregning og til slutt innkreving eller utbetaling av skatter. For skatteforvaltningen medfører det
unødig tunge prosesser.

Det er derfor etter vårt syn helt naturlig at skatteoppkreverfunksjonen blir en del av Skatteetaten,
som dermed får et ønsket ansvar for hele skatteforvaltningen.
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For skattytere og arbeidsgivere kan det være krevende å forstå ansvarsfordelingen i dagens
skatteforvaltning, og hvem man skal henvende seg til med ulike spørsmål. Med den foreslåtte
løsningen vil brukeme vil få en etat å forholde seg til, ett telefonnummer å ringe for alle spørsmål
som gjelder skatt og avgift og en hjemmeside å besøke på nett. Dette vil også gi en enklere vei til
elektronisk kommunikasjon og selvbetjeningsløsninger.

Hjelp til vanskeligstilte skattytere
Skatteetaten opprettet i 2008 enheter i hver region som går under navnet "Skattehjelpen". Enhetene
ble tverrfaglig sammensatt med kompetanse fra innkreving, fastsetting og veiledning. Erfaringen er
at skattytere som har kommet i store vanskeligheter med skatte- og avgiftsgjeld, ofte har drevet
næring og at problemene gjelder skjønnsfastsatte krav på både skatt og merverdiavgift.

For å forsøke å løse sakene er det derfor behov for å se på muligheten for å endre vedtak om krav i
tillegg til å vurdere en helhetlig løsning for betaling eller nedsettelse av skatte- og avgiftskrav.
Livssituasjonen for denne gruppen kan altså som regel ikke bedres ved bare å komme til en ordning
for skattekravene. Den foreslåtte organisering vil legge til rette for det helhetlige ansvar skatteetaten
ønsker å ta i disse sakene og bidra til at behandlingen av disse sakene kan gå raskere.

Skatteregnskap
Innføringen av felles skatteregnskapssystem (Sofie) la til rette for en effektivisering som ikke har
gitt forventet ressursnedgangen hos skatteoppkreverne. En samling av skatteregnskapsfunksjonen
vil som forslaget peker på, gi muligheter for en ytterligere betydelig effektivisering og reduksjon av



behovet for ressurser. Dette vil også redusere de utfordringene dagens små miljøer har når det
gjelder sårbarhet og kompetanse.
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Kommunalt informasjonsbehov
Vi er kjent med at økonomifunksjonen i enkelte kommuner er bekymret for å miste informasjonen
de i dag får fra sitt skatteregnskapsmiljø når det gjelder skatteinntekter, fordelingsoppgjør,
prognoser for skatteinngang mv. Skatteetaten vil innenfor den foreslåtte organiseringen ha et
særskilt fokus på levere høy kvalitet på nødvendige rapporter og analyser til kommunene.

For å kunne effektivisere skatteregnskapsfunksjonen som foreslått og redusere bemanningen med
191 årsverk, må skatteregnskapsfunksjonen overføres til Skatteetaten og samles.

Arbeidsgiverkontroll
Arbeidslivskriminalitet
Det er i dag en sterkt tverrpolitisk enighet om at kontrolletatene, herunder Skatteetaten og
skatteoppkreveme skal bruke de virkemidlene og de rettslige verktøyene som er gitt til å bekjempe
svart økonomi og bidra til bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Skatteoppkreverne har ansvar for
kontroll av lønnsområdet. Dette er en kontroll av inntektene som legges til grunn ved likningen, og
et viktig område for å avdekke bl.a. svart avlønning. Arbeidsgiverkontrollen er et viktig virkemiddel
i den tverretatlige satsingen i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Vi mener dagens organisering av
skatteoppkreverfunksjonen legger klare begrensninger i mulighetene for godt samarbeid om
kontrollaksjoner og koordinert innsats mot arbeidslivskriminalitet i store deler av landet, pga små
og spredte kontrollmiljøer.

Innføringen av a-meldingen, som erstatter de tidligere lønns- og trekkoppgaver fra arbeidsgiverne,
er et eksempel på hvordan tidligere ordninger for samhandlingen mellom arbeidsgivere, skattytere
og det offentlige videreutvikles og modemiseres. Denne rapporteringsløsning vil på kort sikt endre
vårt arbeid med mottak og kontroll av grunnlagsdata på lønnsområdet. På lengre sikt kan slike
tverretatlige løsninger gi andre muligheter for kontroll, bl.a. gjennom tverretatlig samarbeid og
helhetlig kontrollfokus. Forslaget legger til rette for større slagkraft i et tverretatlig samarbeid når
antallet kontrollmiljø reduseres og kompetansen styrkes.

Varierende prioritering av arbeidsgiverkontrollen
Selv med et forholdsvis moderat krav til kontrolldekning (dvs. at 5 % av arbeidsgiveme i
kommunen skal være kontrollert) har kommunene og skatteoppkreverne ikke klart å prioritere
denne oppgaven på en slik måte at resultatkravene har blitt oppnådd. I 2011 var landsresultatet en
kontrolldekning på 4,3 %, i 2012 på 4,5 % og i 2013 på 4,4 %. For 2014 var resultatet 4,9 %, noe
som må sees i sammenheng med innføringen av de forholdsvis begrensede personallistekontrollene
som ble innført for enkelte bransjer i fjor.

Ulik prioritering av dette kontrollarbeidet har ikke bare gitt et svært varierende kontrollnivå mellom
kommuner, men også resultert i at noen kommtmer (11 i 2014, 16 i 2013. 15 i 2012 og 29 i 2011)
ikke har hatt arbeidsgiverkontroll i det hele tatt. Dette viser at selv med en økning i antallet



interkommunale kontrollordninger de senere år, så utøves denne kontrollvirksomheten fra
kommunenes side med en variasjon som er uheldig.

Skatteetaten har i sin styringsdialog med kommunene forsøkt å få til felles prioriteringer og
satsninger innen ulike områder, basert på risikobaserte kontrollutplukk. Erfaringen viser at en
helhetlig kontrollsatsning hvor arbeidsgiverkontrollen inngår, ikke har vært mulig med dagens
fragmenterte organisering og svake styringsmodell.
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Kompetanse og sårbarhet
Dagens kommunale organisering av arbeidsgiverkontrollen innebærer mange små miljøer og
variabel kompetanse. Til tross for at mange kommuner har gått sammen om interkommunale
kontrollordninger, er de fleste fagmiljøene fortsatt for små til å være robuste og ha solid
kompetanse. Modellen Skatteetaten foreslår vil gi flere sterke fagmiljøer, som vil kunne styrke den
samlede kontrollinnsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

Dagens organisering gir uønskede kommunale variasjoner i kontrollaktivitet og oppdagelsesrisiko.
Dette vil kunne gi en ulikebehandling av næringslivet som medfører en konkurransevridning og en
potensiell rettssikkerhetsrisiko. Ved den foreslåtte organiseringen i Skatteetaten vil
kontrollinnsatsen i langt større grad være basert på en vurdering av risiko og vesentlighet og rettes
mot virksomhetene hvor sannsynligheten for skatteunndragelser er størst.

Forslaget legger dessuten opp til en ressursmessig styrking av arbeidsgiverkontrollen med 29
årsverk, samtidig som lokaliseringene av kontrollfunksjonen vil legge til rette for en god
videreføring av alle de større kontrollmiljøene man har i dag.

Kommunalt informasjonsbehov og samhandling
Vi er kjent med at kommuner er bekymret for å miste samhandlingen de har mellom kontrollmiljøet
ved skatteoppkreverkontoret og annen kontrollvirksomhet eller bevillingsmyndighet som
kommunene har ansvaret for. Gjennom satsingen vi den senere tid har fått både på bedre tverretatlig
samarbeid, bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og bedre rutiner og informasjonstilgang ved
offentlige anskaffelser, mener vi det ikke er grunnlag for en slik bekymring.
Vi mener det viktigere enn noen gang at vi i forhold til de samfunnsmessige utfordringer vi står
overfor når det gjelder arbeidsmarkedslivskriminalitet mv. har et fokus og kan benytte variasjonen
av virkemidler uavhengig av kommunegrenser. Det kan samtidig ikke sees bort i fra at enkelte
kommuner vil oppfatte at den samhandling de i dag har etablert innenfor egen kommune kan bli
svekket.

Skatteetaten ønsker å kunne utnytte potensialet i arbeidsgiverkontrollen, koordinert med øvrige
kontrollaktiviteter og virkemidler. En overføring av arbeidsgiverkontrollen til Skatteetaten vil
kunne bedre utvelgelsen av kontrollobjekter, effektivisere kontrollgjennomføringen og legge til
rette for flere robuste og kompetente kontrollmiljø. Det er derfor Skattedirektoratets klare
oppfatning at det vil gi en stor samfunnsmessig gevinst å overføre arbeidsgiverkontrollen til
Skatteetaten.



Innfordring
Helhetlig innfordring
Forslaget vil innebære en reduksjon av antallet offentlige kreditorer som skattyteme må forholde
seg til. Særlig for næringsdrivende vil samlingen av merverdiavgifts- og skatteinnkrevingen ha stor
betydning. Dette vil legge til rette for en ensartet behandling, ett kontaktpunkt og reduserte
gebyrkostnader.

Likebehandling og rettssikkerhet
Som faglig ansvarlig for skatteoppkrevernes virksomhet, er det Skatteetaten som gir retningslinjene
og instruksene som arbeidet skal utføres i samsvar med. I det store og hele er rommet for skjønn
også på innfordringsområdet forholdsvis begrenset, noe som reduserer behovet for lokalkunnskap.
Gjennom vår kontroll av skatteoppkreverne skal vi påse at deres innfordringsarbeid har den
effektivitet og kvalitet som både skattekreditor og skattyterne kan forvente. Selv om
hovedinntrykket er at arbeidet blir tilfredsstillende utført, avdekker vi til dels store variasjoner i
saksbehandlingen, og ser at det er utfordringer i forhold kompetanse og likebehandling på tvers av
kommunegrenser. Slike variasjoner er uheldige både for skattyterne og skattekreditorene.

Sammenligning av innfordringsresultater
Ved å peke på hvor gode resultatene for skatteoppkrevernes innkreving av skattetrekk og
arbeidsgiveravgift er i forhold til skattekontorenes innkreving av merverdiavgift, skaper enkelte
kommunale aktører et inntrykk av at en overføring av skatteinnkrevingen til Skatteetaten vil
resultere i dårlige resultater.

En slik sammenligning av ulike skatte- og avgiftskrav gir ikke et riktig bilde av
innkrevingsresultatene, og har derfor begrenset verdi. Vår erfaring med benchmarking på
innkrevingsområdet, er at dette er et svært vanskelig arbeid hvor det må tas hensyn til mange ulike
faktorer. En sammenligning av innfordringen for ulike skatte- og avgiftskrav, hvor det ikke tas
hensyn til bl.a. kmvenes karakter, beregningsgrunnlag, innberetnings-/betalingsfrister, kreditors
sanksjons-/innfordringsmuligheter mv., vil ikke gi et korrekt bilde av virkeligheten..

Selv om skattekontorenes innfordringsresultat for merverdiavgift de tre siste årene har vært langt
bedre enn skatteoppkrevemes resultat for restskatt person, så mener vi det ikke vil være faglig
forsvarlig å hevde at den statlige innfordringen er bedre enn den kommunale. Slike unyanserte
sammenligninger av resultater for ulike typer krav viser i beste fall en manglende forståelse for
fagområdets kompleksitet og utfordringer.
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Fra flere hold blir resultatene for totalt innbetalt forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift trukket fram
som eksempel på hvor god skatteoppkrevernes innfordringsvirksomhet er og brukes som et
argument mot å flytte skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten. Vi har ikke på noe tidspunkt tatt
til ordet for at en overføring av skatteoppkreverfunksjonen vil gi bedre resultater for frivillig
innbetalt skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Det er imidlertid slik at for disse kravene blir over 99 %
innbetalt uten at det har blitt iverksatt noen form for innfordring. Disse resultatene sier derfor ikke
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noe om kvaliteten på innfordringsarbeidet til de kommunale skatteoppkrevere, men viser at vi har et
svært velfungerende system for beregning, innberetning og innkreving gjennom arbeidsgiverne. En
innretning på skatteinnkrevingen som utenlandske skattemyndigheter til stadighet ønsker å få vite
mer om og eventuelt lære av.

For å kunne opprettholde de gode resultatene for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift er det
viktigste å videreføre dagens regelverk, sikre stabil drift og forvaltning av skatteetatens IT-systemer
og gi arbeidsgiverne gode selvbetjeningsløsninger for innberetning og betaling. Videre er det svært
viktig at skal være enkelt å komme i kontakt med Skatteetaten og få kvalitativt god informasjon ved
behov.

Kommunalt informasjonsbehov og samhandling
Vi er kjent med at kommuner er bekymret for å miste den gode samhandlingen mellom
innfordringsmiljøet hos skatteoppkreverne og miljøet som gjennomfører annen innfordring som
kommunene har ansvaret for, som bevillingsmyndighet eller i arbeidet med offentlige anskaffelser.
Gjennom det økte fokus og den satsingen vi den senere tiden har sett på både bedre tverretatlig
samarbeid, arbeidslivskriminalitet, svart arbeid og informasjonstilgang ved offentlige anskaffelser,
så mener vi det ikke er grunnlag for en slik bekymring.

Sternamskompetanse for kommunale krav
Forslaget legger opp til at kommunene beholder særnamskompetansen til innfordringen av
kommunale krav. Fordi innfordringen av de kommunale kravene ikke er en del av
skatteoppkreverfunksjonen, kan disse kreves inn som tidligere. Særnamskompetansen vil gi
kommunene de samme lovhjemler og tilgang på informasjon som nå. Som følge av den strenge
taushetsplikt skatteoppkreverfunksjonen er underlagt, jfr. skattebetalingsloven § 3-2, mister ikke
kommunen noen informasjonstilgang ved overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten.

Den informasjon som fremkommer i saksbehandlingssystemet Sofie er i all hovedsak omfattet av
den taushetsplikt skatteoppkrever er på lagt i medhold av skattebetalingsloven § 3-2. Konurnmale
saksbehandlere skal derfor ikke ha tilgang til dette systemet. Når vi flere ganger har avdekket forsøk
på oppdekking av kommunale krav gjennom ulovlig motregning i til gode skatt, synliggjør det
utfordringen ved å overholde taushetsplikten i små miljøer hvor samme person arbeider med både
skatteinnkreving og kommunale krav.

Bruk av skatteoppkreverkompetanse på kommunale krav
Under arbeidet med SKO-utredningen gjennomførte vi en spørreundersøkelse som viste at av 188
kommuner som hadde eiendomsskatt, var det i underkant av 42 % som benyttet ressursene hos
skatteoppkreveren til regnskapsføring eller innfordring. Undersøkelsen viste også at det var i
underkant av 52 % som benyttet skatteoppkreverressursene til regnskapsføring eller innfordring av
kommunale krav. Halvparten av kommunene har altså allerede alternative løsninger for
regnskapsføringen og innfordringen av kommunale krav eller eiendomsskatt.
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Oppsummering
Skattedirektoratet ønsker å skape en samlet skatte- og avgiftsetat med gode resultater og godt
omdømme. I dette ligger bl.a. at vi:

• ønsker å skape forenklinger for skattytere og næringsdrivende
• skal bekjempe svart økonomi og økonomisk kriminalitet som bidrar til en uønsket

konkurransevridning i disfavør av de som ønsker å etterleve skatte- og avgiftsreglene
• vil samarbeide tettere med andre offentlige etater og næringsliv. bl.a. gjennom samordning

av etatens data og registre bidra til økt kvalitet og tilgjengelighet til relevant informasjon
eks. i forbindelse med offentlige anskaffelser eller annen kontrollvirksomhet

For å få dette til på en best mulig måte, er det viktig at Skatteetaten ikke bare har det faglige
ansvaret for de forvaltningsoppgaver som ligger i skatteoppkreverftmksjonen, men kan gjøre de
prioriteringer og ta de beslutninger som skal til.

Skattedirektoratet ønsker derfor å ta et slikt helhetlig ansvar for skatteoppkreverfunksjonen og
mener det kan gjøres i samsvar med det foreliggende forslaget til organisering og bemanning. Det er
utenkelig for oss å gå inn for en organisasjonsmodell som setter provenyet i fare. Med dagens
skattebetalingsordning og velfungerende IT-system er vi trygge på at skatteinntektene vil
opprettholdes ved overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten, samtidig som løsningen
vil legge til rette for effektivisering og videreutvikling.

Med hilsen 7
t.„
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Hans Christian Hb
skattedirektor


