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HORINGSUTTALELSE - OVERFØRING AV  SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FRA
KOMMUNENE TIL SKATTEETATEN

Vedtak:

Frøya kommune  fraråder statliggjoring  av skatteoppkreveren fra 01.01.2016.

Vi mener dagens  kommunale  løsning gir  de beste resultatene  og framstår  som  en effektiv organisering.
Spørsmålet om organiseringen av skatteoppkreveren er mest naturlig å behandle i den kommende
kommunereformen.

Vi mener forslaget er et eksempel på uheldig distriktspolifikk, fordi nærhet og lokalkunnskap er spesielt
viktig i denne saken. Forslaget innebærer en uhensiktsmessig sentralisering da lokal skjønnsutøvelse og
lokalkunnskap er mye av forklaringen på dagens gode resultater. Vi mener Frøya konunune, i form av å
være organisert under  «kemnerkontoret i Orkalsregionen»,  selv har best kompetanse og forutsetning for å
samarbeide med og håndtere vårt lokale næringsliv og våre innbyggere innenfor høringens foreslåtte
områder.

Enstemmig.

Formannskapets innstilling  til  kommunestyret:

Frøya kommune fraråder statliggjøring av skatteoppkreveren fra 01.01.2016.

Vi mener dagens kommunale løsning gir de beste resultatene og framstår som en effektiv organisering.
Spørsmålet om organiseringen av skatteoppkreveren er mest naturlig å behandle i den kommende
kommunereformen.
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Vi mener forslaget er et eksempel på uheldig distriktspolitikk, fordi nærhet og lokalkunnskap er spesielt viktig i
denne saken. Forslaget innebærer en uhensiktsmessig sentralisering da lokal skjønnsutøvelse og lokalkunnskap
er mye av forklaringen på dagens gode resultater. Vi mener Frøya kommune, i form av å være organisert under
«Kemnerkontoret i Orkalsregionen», selv har best kompetanse og forutsetning for å samarbeide med og håndtere
vårt lokale næringsliv og våre innbyggere innenfor høringens foreslåtte områder.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Frøya kommune fraråder statliggjøring av skatteoppkreveren fra 01.01.2016.

Vi mener dagens kommunale løsning gir de beste resultatene og framstår som en effektiv organisering.
Spørsmålet om organiseringen av skatteoppkreveren er mest naturlig å behandie i den kommende
kommunereformen.



Vi mener forslaget er et eksempel på uheldig distriktspolitikk, fordi nærhet og lokalkunnskap er spesielt viktig i
denne saken. Forslaget innebærer en uhensiktsmessig sentralisering da lokal skjønnsutøvelse og lokalkunnskap
er mye av forklaringen på dagens gode resultater. Vi mener Frøya kommune, i form av å være organisert under
«Kemnerkontoret i Orkalsregionen»,  selv har best kompetanse og forutsetning for å samarbeide med og håndtere
vårt lokale næringsliv og våre innbyggere innenfor høringens foreslåtte områder.

Vedlegg:

1. Høringsbrevet
2. Høringsuttalelsen fra KS
3. Rapport fra Oslo Economics
4. Årsrapport skatt for 2014 for Frøya kommune

Saksopplysninger:

Vi viser til høringsbrev av 01.12.2014, og til eget brev fra departementet til alle landets kommuner av
04.12.2014 om at regjeringen ønsker å statliggjøre den kommunale skatteoppkrevingen. Frist for
høringsuttale/ser er satt til 02.03.2015.
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Skatteoppkrevente står for fellesinnkrevingen av de fleste direkte skattene som fastsettes av Skatteetaten.
Skatteoppkreving brukes om de sandede oppgaver som ligger til skatteoppkrevefunksjonen:

Vurdering:

Innkreving av inntekts- og formuesskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift. Fellesinnkrevingen
innebærer at skatteoppkreveren krever inn skatter og avgifter på vegne av skattekreditorene (staten,
fylkeskommuner og kommunene).
Arbeidsgiverkontrollen omfatter primært kontrollen av lønnsområdet. Formålet med kontrollen er å
påse at skattetrekk, påleggstrekk og arbeidsgiveravgift blir beregnet, oppbevart, innberettet og innberalt
i samsvar med de bestemmelsene som gjelder. Siden likning av lønnstakere baserer seg på innsendt
lønns- og trekkoppgave fra arbeidsgiver, er kontrollen svært viktig for å oppnå korrekt skattegrunnlag.
Foring av  skatteregnskapet —oppkreverne fører skatteregnskapet for den enkelte kommune i
Skatteregnskapssysemet (Softe), som dfiftes av Skatteetaten. Skatteregnskapet avlegges månedlig for å
fordele skatteinntektene i kommunene.

I dag har kommunene det administrative ansvaret for skatteoppkreverfunksjonen, mens Skatteetaten har ansvar
for faglig oppfølging og styring.

Skatteoppkreverfimksjonen i Frøya kommmune er organisatorisk underlagt  Kemnerkontoret i Orkdalsregionen.
Kontoret ligger på Hitra, og betjener kommunene Frøya og Hitra med 2 årsverk i form av to ansatte med
kontorsted Hitra rådhus.

Forslaget om statliggjøring av skatteoppkreverne har vært oppe flere ganger før, men aldri fått flertall i
Stortinget. Vi menerdagens kommunale løsning er den beste, da den gir svært gode resultater. Dagens
skatteinnkreving har en innbetalingsgrad på 99,8 % av samlede krav for de viktigste skatteartene.

Vi mener at en statliggjøring i tråd med den meget stramme skisserte tidsrammen innebærer risiko for netto
inntekstap, reduksjon av nødvendig kompetanse i vår kommune og et uheldig personalløp med fare for tap av
nøkkelpersonell.

Vi vil også peke på at spørsmålet om organiseringen av skatteoppkreveren er mest naturlig å behandle i den
varslede kommunereformen.

Forslaget innebærer en klar risiko for provenytap (netto inntekstap til staten). Dette spørsmålet er utredet av Oslo
Economics, som har gått igjennom tallmaterialet og beregnet konsekvensene av endret innkrevingsprosent
(vedlagt rapport). Dagens organisering har en løsningsgrad som ligger helt i verdenstoppen. Årsrapport for 2014
beskriver resultatene for Frøya kommune (vedlagt rapport).

Bergningene fra Oslo Economics viser at det norske fellesskapet risikerer et årlig provenytap i området 0,5-1,5
milliarder kroner dersom forslaget blir vedtatt. Utredningen viser videre at endringer i innkrevingsgrad på så lite
som 0,05-0,15 prosentpoeng vil gjøre departementets forslag ulønnsomme, selv etter den foreslåtte
bemanningsreduksjonen.



Den anførte bemanningsreduksjonen er ikke sannsynlig. Forventede gevinster av fagsystetnet SOFIE er allerede
hentet ut. For de sakene som behandles manuelt, som vil være de samme uansett organisering, er utøvelse av
lokalt  skjønn et mål og  en forutsening for et godt og riktig  resultat.  Dette viktige aspektet synes ikke belyst i
høringsdokumentene.

Innenfor sammenlignbare områder som innkreving av arbeidsgiveravift og MVA har den kommunale
innkrevingen gjennomgående bedre resultater enn stadig, med en kommunal løsningsgrad på 99,8 % mot statlig
løsningsgrad på 99,4 %, Da det her er snakk om meget store beløp, vil selv små forskjeller i løsningsgrad kunne
ha merkbar betydning for Frøya kommune.

Den foretatte risikovurderingen av provenytap synes utilstrekkelig og overfladisk. Den tar ikke høyde for
ovennevnte momenter, og gir inntrykk av å være tilpasset ønsket resulat.

Nærheten til skattesubjektene foridarer de gode resultatene i forskuddsordningen og er viktig i kampen mot svart
økonomi og arbeidslivskriminaIitet. Nærheten til innbyggerne er også viktig for å bistå de vanskeligstilte
skatteyterne. Lokalkunnskap og nærhet er viktig for å forstå og hjelpe de som trenger det mest.

Departementet hevder at skattinnkreving ikke er en naturlig kommunal oppgave, blant annet fordi det utøves
«liten grad av skjønn».  Vi mener at nettopp muligheten til å utøve lokalt skjønn innenfor lovens rammer, er et
bidrag til de gode resultatene. Vi opplever at nærheten, tilstedeværelsen og forståelsen for de lokale forhold
bidrar til både lojalitet og legitimitet til skattesystemet.
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