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Tranøy kommunestyre har i møte 24.02-15 fattet følgende vedtak i

sak 2/15.
HØRING  -  OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Tranøy kommune viser til høringsbrev av 01.12-14 med forslag om å sentralisere
skatteoppkreverfunksjonen. Tranøy kommune kan ikke se at fordelene ved endringene
står i rimelig forhold til ulempene i forhold til hva kommunen mister av oppgaver,
kompetanse og samordning med annen innkreving. Videre synes forslaget å være
sentraliserende og vi kan ikke se at forslaget inneholder økonomiske gevinster for
kommunen. Tranøy kommune vil derfor anbefale at man opprettholder
skatteoppkreverfunksjonen i kommunene.
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OVERFØRING  AV  SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN  -  HØRING

Vedlegg:
1. Høringsbrev datert 01.12-14

SAKSFRAMLEGG

Utrykket vedlegg
2. Uttalelse fra Fagforbundet, oktober 2014

Bakgrunn for saken:
Regjeringen har satt i gang et arbeid for å modernisere og effektivisere skatte- og
avgiftsforvaltningen. Ett av elementene i dette arbeidet er å overføre
skatteoppkreverfunskjonen fra kommunen til skatteetaten (staten). Forslaget ble sendt ut på
høring 01-12-14, med høringsfrist 02.mars 2015.

Saksutredning:
De kommunale skatteoppkrevernes oppgave er

Innkreving av inntekstskatt, formueskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiverkontroll av løø, skattetrekk, påleggstrekk og arbeidsgiveravgift
Føring av skatteregnskap månedlig for fordeling av skatteinntekter til kommunen

Kommuen har det administrative ansvaret for skatteoppkrever, mens skatteetaten har ansvar
for faglig oppfølging og styring.

Skatteetaten foreslår at skatteoppkrevingen overføres til etaten, og utføres på til sammen 27
kontorer. Effektivisering tilsier at antall årsverk knyttet til skatteoppkreving kan reduseres
med 526, mens arbeidsgiverkontrollen styrkes med 29 årsverk. Netto innsparing blir 497
årsverk.

For Troms vil skatteoppkreving og arbeidsgiverkontroll sannsynligvis bli fordelt på to
kontor, Tromsø og Harstad.

Endringen vil etter skatteetatrens vurdering medføre effektivisering, bedre bekjempelse av
svart økonomi, økt rettssikkerhet, forenkling og være god regional politikk med fordeling av
årsverkene ut i alle fylker.

Gjennom skatteoppkreverfunksjonen har kommunene kompetanse for å sikre kommunale
krav og avgifter med motregning i tilgodebeløp ved skatteoppgjør og merverdioppgjør.
Denne kompetansen foreslås opprettholdt ved å gi kommunene særnamskompetanse ved
endring av særlovene.



Personellmesige konsekvenser er ikke helt avklart, da kommunene har organisert
skatteoppkreverfunksjonen og arbeidsgiverkontroll på ulike måter. Det kan  være  aktuelt å
vurdere endringen som virksomhetsoverdragelse. Ulik organisering i kommunen er en
utfordring. Ved å ta ut skatteoppkreverfunksjonen, vil kommunen spare lønnsutgifter og
godtgjøring til skatteutvalgene. Det er ikke tatt stilling til hvordan denne gevinsten skal tas
ut.

For Tranøy kommunes del utgjør skatteoppkreverfunksjonen i dag ca 50 % av en full stilling
på økonomiavdelingen. Resterende 50 % er knyttet til eiendomsskatt, husbanksaker (startlån,
bostøtte) og innkreving av kommunale krav og avgifter. Arbeidsgiverkontrollen er organisert
til en interkommunal ordning for 7 kommuner i Midt-Troms, med 2 heltidsansatte.

Vurdering:

Fagforbundet har i et notat påpekt at det ikke er avklart hvordan de personellmessige
konsekvensene skal løses. Det påpekes at for mange kommuner vil dette bety reduksjon i
kompetansearbeidsplasser. Det hevdes også at ordningen vil medføre reduserte
skatteinntekter, et provenytap, og at innkrevingsprosenten vil bli lavere. Alt i alt vil reformen
være  ulønnsom. Man er bekymret for at kommunene kan miste særnamsrettigheter som
påleggstrekk og motregningsadgang. Nærhet mellom skatteoppkreving, skatteyter og oversikt
over skatteregnskapet blir borte og mulighetene til gode skatteprognoser reduseres.

Fra kommunens side ser vi at det er organisatoriske utfordringer til skatteoppkreverordningen
slik den er i dag. Samarbeidet mellom kommunene og skatteetaten kunne vært bedre. Vi kan
spesielt peke på at arbeidsgiverkontrollen avdekker langt mer enn det som er begrenset til
lønnsområdet, men får ikke rapportere og følge opp dette. Her setter skatteetaten selv
begrensninger for hva kommunene kan rapportere og følge opp.

Lik behandling og god rettssikkerhet er i dag sikret gjennom et sterkt regelstyrt system uten
mulighet for skjønnsutøvelse. Det er i høringsbrevet nevnt at skatteutvalgenes vedtak ikke
kan påklages. Det er i dag ikke noe kommunalt skatteutvalg, Denne funksjonen har
skatteetaten overtatt.

Det kan videre nevnes at ved overføring av skatteoppkreverfunksjonen vil skatteetaten både
fastsette krav og innkreve krav. Den kompetanse kommunene har bygget opp, kan bli borte.
Innfordringsprosenten blir lavere. Det er i dag ingen som har så god innfordringsprosent som
skatteoppkreverne, over 90 % på alle krav. Lavere innfordringsprosent kan igjen gå ut over
kommunenes inntekter.

Dersom skatteetatens forslag blir vedtatt og gjennomført, vil det føre til
Redusert lokalkunnskap og oversikt. Styrken i dagens ordning er den lokalkunskap,
oversikt og  nærhet som kommunens skatteoppkrever har.
Sentralisering av arbeidsplasser til byer som allerede har stor vekst, og reduksjon av
arbeidsplasser lokalt.
En del ansatte i skatteoppkreverfunskjoner/arbeidsgiverkontroll vil bli overflødige
eller miste jobb som følge av for lang pendleravstand til Tromsø og Harstad.
Kommunens særnamsrett er ikke sikret, bare antydet muligens opprettholdt.



- Kommunenes økonomiske «gevinst», vil sannsynligvis bli tatt ut i form av redusert
rammetilskudd, basert på en gjennomsnittsbetraktning

Midt i arbeidet med kommunereform og antydninger om flere oppgaver til kommunene,
starter regjeringen med å foreslå en oppgave f.jernet.

Forslag til vedtak:
Tranøy kommune viser til høringsbrev av 01.12-14 med forslag om å sentralisere
skatteoppkreverfunksjonen. Tranøy kommune kan ikke se at fordelene ved endringene står i
rimelig forhold til ulempene i forhold til hva kommunen mister av oppgaver, kompetanse og
samordning med annen innkreving. Videre synes forslaget å være sentraliserende og vi kan
ikke se at forslaget inneholder økonomiske gevinster for kommunen. Tranøy kommune vil
derfor anbefale at man opprettholder skatteoppkreverfunksjonen i kommunene.


