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Vedrørende høringsuttalelse: 

Oversøring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten  

 

Vi viser til ovennevnte utredning. 

Ligningsutvalget stiller seg i utgangpunktet positiv til en overføring av 

skatteoppkreverfunksjonen til skatteetaten.  Dette for å få en mer helhetlig skatteforvaltning. 

Når det gjelder skatteregnskapet, så er det lite effektivt at denne oppgaven skal utføres av 

mange, når den kan sentraliseres og utføres samlet.   

Innkreving er et område hvor det også er foreslått overføring.  Ligningsutvalget mener det er 

riktig at innkreving for offentlige etater samles mest mulig.  Dette vil gjøre innkreving mer 

effektivt, da all erfaring viser at det ofte er de samme klientene som går igjen flere steder. 

Ligningsutvalget ser at arbeidsgiverkontrollen mer og mer nærmer seg den kontroll som 

skatteetaten utfører og det er mer og mer samarbeid mellom disse.  For sammen å kunne 

bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet, vil en sammenslåing kun bli til det bedre og lette det 

praktiske arbeidet.  

I rapporten foreligger det forslag til plassering av egne enheter overført fra skatteoppkreverne 

til skatteetaten.  Ligningsutvalget ser her at Sentralskattekontoret for storbedrifter ikke er tilført 

noen ressurser fra skatteoppkreverne.  Dette ber vi om at vurderes på ny, da vi mener at den 

kompetansen som arbeidsgiverkontrollen sitter med også er en kompetanse som er relevant i 

forhold til denne skattytermassen.   

Rapporten foreslår at ressurser fra skatteoppkreverne skal opprettes som egne grupper. 

Dette ser vi kan ha uheldige konsekvenser, da det fort kan bli et skille mellom ressursene fra 

skatteoppkreverne og skatteetaten.  Ligningsutvalget ser det som en fordel om, spesielt 

arbeidsgiverkontrollen, ble fordelt i forhold til den løpende satsningen innen etaten. 

A-ordningen vil også her kunne ha betydning.  Den gir helt nye muligheter for kontroll i nå-tid. 

Denne kontrollen kan da ha stor betydning for fastsettelse av opprinnelig ligningen. 

I dag har Innkrevingsavdelingene i regionene oppfølgingen av skatteoppkreverne.  Ut fra 

rapporten finner vi ikke at det er tatt noen beslutning om hva disse ressursene skal benyttes til 

videre.  Tilsvarende gjelder også de som i dag er ansatt i skatteetaten og effektuerer rapportene 

fra skatteoppkreverne.  Slik det kan se ut fra rapporten, er at de faglige sterke miljøene i dag 

skal spres på de foreslåtte grupperingene av medarbeidere fra skatteoppkreverne. 

Ligningsutvalget ser det som uheldig å splitte disse fagmiljøene, slik det kan se ut som om det 

legges opp til i rapporten.  

 

Vi håper våre forslag blir vurdert. 

 

25. Februar 2015 

 

For Ligningsutvalget 

Levi Slåen (sign) 
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