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Henviser til brev 1.12.2014. 
 
Siljan kommune ved formannskapet har i møte 23.2.2015 i sak 4/2015 fattet følgende høringsuttalelse. 
Vedtaket er fattet etter kommuneloven § 13. 
 
HØRINGSUTTALELSE – OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL STATEN 
 
Det vises til høringsbrev av 01.12.2014 til høringsinstansene vedrørende forslag om overføring av 
skatteoppkreverfunksjonen (skatteoppkrevingen) til Skatteetaten. 
 
Skatteinnkrevingen i Norge er svært effektiv, og det er vanskelig å se at en statliggjøring vil forbedre den. 
Samtidig fjerner man en viktig oppgave fra kommunesektoren, stikk i strid med målene i den nylig 
igangsatte kommunereformen. 
 
Forslaget om overføring av skatteoppkrevingen til skatteetaten har vært vurdert flere ganger tidligere, 
men saken har da enten ikke blitt fremmet fra tidligere regjeringer eller blitt avvist av Stortinget. Siljan 
kommune kan ikke se at det fremkommer nye momenter av betydning i Finansdepartementets høring. 
At forslaget fremmes som egen sak uavhengig av pågående kommunereformarbeid er også etter Siljan 
kommunes mening uheldig og i strid med reformen. 
 
Siljan kommune er opptatt av at skatteoppkrevingen skjer på en effektiv måte med høye krav til 
rettssikkerhet og kan ikke se at en overføring av skatteoppkrevingen til staten gir noen garantier for 
bedre resultater. Derimot kan rettssikkerheten til skattyterne kan svekkes. I dag ivaretas rettssikkerheten 
på en meget god måte ved at det er etablert et klart organisatorisk og ansvarsmessig skille mellom på 
den ene siden fastsettelsen av skatten (ligningen/staten) 
og på den annen side innkrevingen av skatten (kommunene). Hensynet til rettssikkerheten tilsier at det 
må være avstand mellom den som fastsetter og den som innkrever skatten. 
 
Dagens skatteinnkreving har svært gode resultater med en innbetalingsgrad på om lag 99,8 av prosent av 
samlede krav for de viktigste skatteartene. Dette er marginalt høyere enn innbetalingsgraden av den 
statlige innkrevingen av merverdiavgift (99,4 pst i følge statsbudsjettet). Skattedirektoratet gir ingen 
begrunnelse for at den statlige innkrevingen av merverdiavgift skal være lavere enn resultatet for 
arbeidsgiveravgift. 
 
Forslagene i høringen innebærer betydelig sentralisering av arbeidsplasser til nasjonale kontorer eller til 
region- eller fylkessentra. 
 
I det pågående kommunereformarbeidet er målet å flytte makt og ansvar til større og mer robuste 
kommuner. Kommunalt ansvar for skatteoppkrevingen har bidratt til at kommunene har kunnet bygge 
opp innfordringsmiljøer i egen organisasjon med god kompetanse for innfordring av både skattekrav og 
kommunale krav. Siljan kommune mener en overføring av skatteoppkrevingen til staten vil gjøre at 
kommunene mister denne synergien, kommunene 



blir da mindre robuste på innkrevingsområdet og det kommunale fagmiljøet påvirkes negativt. Disse 
konsekvensene synes ikke å være utredet i regjeringens forslag. Effektiviteten og resultatene i 
skatteinnfordringen kan svekkes. 
 
Erfaringen med dagens organisering er at Skatteetaten er vanskelig å få kontakt med. Dette kan 
forsterkes ytterligere når innbyggerne mister nærheten til skatteoppkreveren.  
 
Reduserte muligheter for bekjempelse av svart økonomi. Skatteoppkreveren har god kontakt med og 
kjennskap til lokalt næringsliv, og dette bidrar til bekjempelsen av svart økonomi også der 
arbeidsgiverkontrollen er organisert som interkommunalt samarbeid. Statliggjøring med sterk 
sentralisering kan vanskeliggjøre bekjempelsen svart økonomi. 
 
Dersom regjeringen likevel skulle velge å arbeide videre med en sak til Stortinget om en overføring av 
skatteinnkrevingen vil Siljan kommune påpeke at en eventuell statliggjøring av skatteinnkrevingen ikke 
er et ønske fra Siljan kommune, men vil være et statlig pålegg. Staten må derfor ta ansvar for at 
arbeidstakerne ivaretas i form av en virksomhetsoverdragelse som trygger de ansattes rettigheter og 
plikter. 
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