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Skatteetatens Landsforbund (SkL) viser til høring av 28. april 2014 vedrørende
forslag om ny nemndsstruktur for skatte- og merverdiavgiftsområdet.
Våre kommentarer knytter seg til opprettelsen av et sekretariat, pkt 9 i høringsnotatet.

Det legges opp til at skattekontoret først skal vurdere klagen for å se om det er en feil
de kan rette opp. Dersom ligningsvedtaket opprettholdes skal klagen videresendes
sekretariatet. Dette gjør at en klage må leses og vurderes av flere miljø. Vi mener at
vårt forslag gjør at klagen kan sendes direkte til sekretariatet som kan ta vurderingen
om klagen skal etterkommes uten å sendes til nemndsbehandling, eller om den skal
forberedes til behandling i nemnd.

Med hilsen
Skatteetatens Landsforbund
Per Magnar Stavland
leder

L A N D S F O R B U N D

Vi tolker departementets forslag slik at sekretariatet både organisatorisk og fysisk skal
ligge i Skattedirektoratet. SkL mener at det er viktig at saksforberedelser til nemnda
utføres av andre miljø enn de som har gjennomført ligningsfastsettelsen. Om dette
miljøet er organisert i Skattedirektoratet eller i regionene mener vi ikke vil ha noen
betydning i forhold til uavhengighet. Skatteetaten er og skal oppfattes som en etat
uavhengig av nivå. For å opprettholde gode fagmiljø i regionene vil det etter vår
oppfatning være en fordel å organisere sekretariatsfunksjonen som egne enheter i
hver region. Alternativt ønsker vi at det opprettes en egen landsdekkende enhet med
en desentralisert lokalisering. En slik organisering vil også gi større mulighet for
rullering/utskiftning av ansatte som utfører sekretariatsfunksjonen. Vi tror også at det
vil øke muligheten for å ha både jurist og regskaps- /revisjons kompetanse i
funksjonen.
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Høringsuttalelse – forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og avgiftsområdet

