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Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten 
 
Byggenæringens Landsforening (BNL) er en nærings- og arbeidsgiverpolitisk organisasjon for bedrifter 
i byggenæringen. BNL er en paraplyorganisasjon for 14 bransjer som har over 4000 medlemsbedrifter 
som omsetter for over 160 milliarder kroner og sysselsetter mer enn 67 000 ansatte. BNL ble etablert i 
1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO. BNL organiserer industri og 
eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører. 
 
BNL støtter regjeringens forslag og mener omleggingen er et viktig tiltak i kampen mot 
arbeidslivskriminalitet ved å bidra til å gjøre det enklere for de seriøse næringsdrivende og 
vanskeligere for de useriøse. 
 
BNL mener det er rasjonelt og ressurseffektivt å samle innkreving av all skatt. Samling i Skatteetaten 
vil innebære rettssikkerhetsmessig styrking med sterkere fagmiljø knyttet til innfordring og kontroll. I 
dag er det en lite hensiktsmessig deling av faglig og administrativt ansvar mellom Skatteetaten og 
kommunene. BNL tror endringen vil gi offentlig besparing gjennom samordning og mindre 
overlapping. 
 
BNL legger særlig stor vekt på at flytting av arbeidsgiverkontrollen fra de kommunale 
skatteoppkreverne til Skatteetaten vil være et viktig tiltak i kampen mot arbeidslivskriminalitet. 
Bedre og mer effektive kontroller er et av de viktigste tiltakene for å bekjempe den useriøse delen av 
næringslivet. Dette gjelder særlig når vi vet at enkelte kommuner av ressursmessige årsaker ikke 
gjennomfører denne type kontroller overhodet. Det er en fare for at noen kommuner da kan 
oppleves som attraktive for useriøse bedrifter. BNL mener derfor at dette er et konkret og viktig 
tiltak som vil bidra positivt i kampen mot svart økonomi. 
 
BNL mener det er et viktig forenklingstiltak at næringsdrivende, arbeidsgivere og skattyterne vil få én 
etat å forholde seg til, uavhengig av om det gjelder pågående kontroll, skattesak eller betaling. For 
eksempel vil en helhetlig behandling være kostnadsbesparende for skyldner, ved at samordning av 
kravene vil gi færre utleggsforretninger. BNL forventer også at overføringen av oppgavene vil legge til 
rette for en mer digital forvaltning og brukervennlige løsninger, som vil skape rom for ytterligere 
forenkling for bedriftene og mer rom for aktiv kontroll fra myndighetene. 
 
For ytterligere detaljer viser BNL til NHOs høringssvar. 
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