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Høring - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet 
 
Vi viser til Finansdepartementets brev av 28. april 2014. 
 
Etter Revisorforeningens syn er det et klart behov for endring av dagens organisering 
av skatteklagenemndene.  
 
Vi støtter i det alt vesentlige forslagene. 
 
Kvalifikasjonskrav til nemndas medlemmer 
Departementet foreslår at Skatteklagenemndens leder og nestleder skal oppfylle 
vilkårene for å være tingrettsdommer. Videre foreslås det at alle de øvrige 
nemndsmedlemmene skal ha utdanning og yrkeserfaring som jurist, økonom, 
statsautorisert eller registrert revisor. Det foreslås ikke krav om arbeidserfaring med 
skatte- og avgiftsmessige spørsmål. 
 
Vi støtter kravet til kvalifikasjonskrav til nemndsmedlemmene. Tittelen «økonom» er 
ingen definert tittel og bør presiseres. Vi foreslår å knytte dette til master- eller 
bachelorgrad i økonomi og administrasjon som definert i planene til Nasjonalt råd for 
økonomisk-administrativ utdanning (NRØA). Vi foreslår også å stille krav om praksis 
med skatte- og/eller avgiftsmessige spørsmål. 
 
Eget sekretariat 
Nemndens evne til å være uavhengig beror også på at saksforberedelsen skjer 
uavhengig av de som har avgjort saken i første instans. Det vil være nødvendig å 
overprøve standpunkter fra et skattekontor, men også standpunkter tatt av 
Skattedirektoratet gjennom enkeltuttalelser og retningslinjer i Lignings-ABC og 
lignende. En lokalisering i Skattedirektoratet vil da kunne skape problemer. 
 
Revisorforeningen mener likevel det er et akseptabelt forslag at det 
saksforberedende organ legges til Skattedirektoratet. På samme måte som nemden 
ikke er underlagt Skattedirektoratets instruksjonsmyndighet, mener vi at det også bør 
være uavhengighet for sekretariatet i faglige spørsmål. På den måten unngår man at 
Skattedirektoratet skal kunne instruere sekretariatet i den enkelte klagesak. 
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En annen mulighet for å styrke uavhengigheten er å lokalisere sekretariatet utenfor 
Skattedirektoratet i Oslo og i stedet sammen med et regionalt eller lokalt skattemiljø. 
Dette kan svekke rekrutteringen til nemnden noe, men interessen for å delta der vil 
uansett være så stor at rekrutteringen ikke vil skape noe reelt problem. 
 
 
En sentral skattenemnd 
Dagens ordning med egne skatteklagenemder ved SfS og SfU har etter vår erfaring 
fungert meget bra. Vi mener disse nemndene bør fortsette i sin nåværende form med 
fem medlemmer selv om saksforberedelsen også for disse overføres til det sentrale 
sekretariatet. Vi har større tro på en fortsettelse av disse spesialnemndene enn at 
disse klagesakene skal bli en del av avdelingene i den nye skatteklagenemnda.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Den norske Revisorforening 
 
 

  
Per Hanstad 
administrerende direktør Harald Brandsås 
 fagdirektør  


