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HØRING – OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN 

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 1. desember 2014.  

 

Norsk Øko-Forum (NØF) er en tverrfaglig interesseorganisasjon med over 900 medlemmer, 

med formål om å bekjempe økonomisk kriminalitet særlig gjennom samarbeid. Vi tar på 

denne bakgrunn ikke stilling til de delene av forslaget som dreier seg om f eks innsparinger og 

geografisk plassering, men vil kun fokusere på forslagets betydning for avdekkingen av 

økonomisk kriminalitet. 

 

NØF ser at multikriminalitet er blitt et økende problem for det norske samfunnet. Dersom en 

næringsdrivende driver med f eks merverdiavgiftsbedrageri vil det også være stor 

sannsynlighet og risiko for at han også bryter ligningsloven, skattebetalingsloven, 

folketrygdloven, samt driver med trygdebedrageri, underslag, hvitvasking osv. 

Arbeidsmarkedskriminalitet er et tidsaktuelt eksempel på dette, men problemet er ikke 

begrenset til denne gruppen saker. 

 

For å sikre best mulig avdekking av økonomisk kriminalitet samt ta pengene fra kriminelle, 

mener NØF det er nødvendig å innlemme de kommunale skatteoppkreverne i skatteetaten. 

 

Dette baserer vi på behovet for et mest mulig helhetlig virkelighetsbilde, som premiss for 

utvelgelse av de riktige sakene for kontroll, avdekking, vedtak, tvangsinndrivelse samt 

eventuell politianmeldelse og oppfølging i straffesporet. 

 

Det eksisterende skillet mellom statlig kontroll- og innkrevingsmiljø og kommunalt kontroll- 

og innkrevingsmiljø gavner etter NØFs oppfatning de kriminelle.  

 

Det overordnede problemet er at kontroll- og innkrevingsmiljøene i hhv kommunal- og statlig 

sektor ikke sitter på all informasjon som er relevant for best mulig utførelse av deres 

arbeidsoppgaver.   

 

For det første resulterer dagens situasjon i fragmenterte kontrollmiljøer, der skattekontoret og 

skatteoppkreverne ikke har fokus på de samme sakene. (Som påpekt i rapporten er det også en 

rekke skatteoppkreverkontor som ikke gjennomfører arbeidsgiverkontroll overhode.) Dette 

svekker slagkraften i kontrollene, og er ikke et resultat av planmessig utvelgelse, men av 

tilfeldigheter.  
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Følgende praktiske problemer ser vi jevnlig: 

 Man risikerer at ved en kontroll av samme næringsdrivende vil skatteoppkrever og 

skattekontor komme til ulike konklusjoner. Dette har bl a skjedd i saker der 

skattekontoret har avdekket fiktiv fakturering mens skatteoppkrever har lagt til grunn 

reell omsetning, og skattyter senere legger frem skatteoppkrevers rapport som bevis til 

sin fordel i en rettslig prosess. Dette er svært uheldig, og vil unngås dersom 

kontrollmiljøet er samlet. Dette har også en side mot de næringsdrivende, som vil ha 

vansker med å skille mellom de ulike instansene. 

 Man risikerer at skatteoppkrever og skattekontor kontrollerer og politianmelder ulike 

saker, slik at politiet mottar to "mindre" anmeldelser av to ulike næringsdrivende, som 

lett vil bli henlagt. De totale krav og samtlige straffbare forhold avdekkes ikke, og 

dette lar de kriminelle uhindret fortsette sin virksomhet. Det ideelle vil være at det 

utarbeides én anmeldelse mot samme objekt der samtlige straffbare forhold er 

omfattet. En slik anmeldelse vil kunne være vanskeligere for politiet å legge bort, 

særlig hvis den også kombineres med en politianmeldelse fra en bobestyrer. 

 Det er unødig komplisert at politiet/Økokrim må forholde seg til to ulike kontroll- og 

innkrevingsetater. Det hender at politi/økokrim ønsker kontakt for å formidle tips eller 

spørre om det er forfalte krav som man kan få dekket gjennom verdier i beslag. Det er 

ofte tilfeldig hvem som mottar disse henvendelsene, og om tipset formidles videre til 

det andre kontroll- eller innkrevingsmiljøet. Dette svekker også avdekkingen av 

økonomisk kriminalitet. 

 

NØF anbefaler på denne bakgrunn at arbeidsgiverkontrollen tas inn som en integrert del av 

skattekontorets øvrige kontrollarbeid, slik at kontrollobjektene utvelges basert på en klar og 

grundig risikovurdering, at en kontroll omfatter både mva, ligning, forskuddstrekk og 

arbeidsgiveravgift, og at politianmeldelser omfatter samtlige lovbrudd.  

 

For det andre resulterer dagens organisering i at tvangsinnkreving av offentlige krav ikke er 

samordnet. Dette gjør innkrevingen mindre effektiv, og resulterer i unødig dobbeltarbeid. 

 

Følgende praktiske problemer ser vi jevnlig: 

 Dette kan resultere i at en næringsdrivende får en betalingsavtale med skattekontoret, 

mens han i en periode unnlater å innrapportere pliktige beløp til kemneren, og deretter 

veksler om slik at han innrapporterer beløp til kemneren og ber om betalingsavtale, 

mens han unnlater å sende inn pliktige oppgaver til skattekontoret. (En slik adferd vil 

også kunne gjøre at det tar lenger tid før kontrollmiljøene plukker ut den 

næringsdrivende til kontroll).  

Dette gjør at kriminelle virksomheter som burde vært stanset får lenger levetid, og de 

offentlige tapene blir større når konkurs endelig åpnes. 

 Det er også unødig komplisert å sikre krav under en pågående kontroll ved arrest, når 

saken omfatter både skatt/ forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift og mva. Dette fordi 

dette nødvendiggjør to saksøkere og to separate begjæringer, hhv skatteoppkrever og 

skattekontor. Dette gir dobbeltarbeid, og ikke nødvendigvis lik fremstilling av faktum. 

NØF er kjent med at dette i praksis enkelte ganger løses ved at skatteoppkrever gir 

skattekontor fullmakt til å fremme også arrest for skattekrav, noe som nettopp 

underbygger denne svakheten i systemet. 
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NØF anbefaler på denne bakgrunn at innkreving av offentlige krav gjøres av samme etat. 

Innkrevingen av skatte- og avgiftskrav må ikke deles opp, men hver porteføjeansvarlig på 

skattekontoret må innkreve samtlige krav mot sine skatte- og avgiftspliktige. 

 

NØF er enig med Finansdepartementet i at færre og større enheter vil gi et bredere fagmiljø, 

noe som vil resultere i bedre bekjempelse av svart økonomi og arbeidsmarkedskriminalitet. 

 

 

 

 

Inger A. E. Coll 

På vegne av sentralstyret i Norsk Øko-Forum 


