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Offentlig  innkreving  (NOU-2007:12)

Innkrevingsutvalgets utredning er ved brev av 20.02.08 fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet
(FAD) sendt på alminnelig høring med høringsfrist 2. juni 2008.

Bakgrunnen for utredningen er ønsket om å forenkle og samordne den offentlige innkrevingen. Men
utredningen tar også opp kommunal innkreving særskilt og ender opp med å foreslå en statliggjøring av en
viktig del av skatteinnkrevingen.

De kommunale skatteinnkrevere klarer å innkreve 99,7 % av samlet utliknet skatt på 315 mrd. kr. En
medvirkende hovedårsak til at resultatet ikke er 100 % er det store antall skjønnsligninger og lovgivningens
beskyttelse av skattyter. Med en innbetalingsprosent på 99,7% av all utskrevet skatt ser ikke
Hallingdalskommunene noen gevinst ved en sammenslåing. Innbetalingsprosenten er langt mindre ved
statlig innkreving - f.eks. innkreving av mva, som er sentralisert. På tross av de meget gode
innkrevingsresultatene foreslår et flertall i utvalget at alle kravene som ikke er betalt etter første purring skal
overføres til en ny statlig innfordringsetat. Dette omfatter alle forfalte skatter og avgifter som
skatteoppkreverne innfordrer i dag. Øvrige kommunale krav i en størrelsesorden på 36 mrd. kr. er ikke
foreslått lagt til den nye innfordringsetaten. Forslaget som foreligger vil sterkt svekke kommunenes fagmiljø
og derfor være med å sterkt svekke kommunenes evne til å innfordre egne krav.

Hallingdalskommunene er av den oppfatning at innkreving bør skje i nærheten av brukeren. Erfaringer etter
sammenslåing av skatteetaten/Skatt Sør er i Hallingdal at skattebetalere ønsker en lokal tilknytning eller i det
minste et kjent telefonnummer å ringe. De store regionene med 5 - 6 fylker virker fryktinngytende på enkelte
skatteytere. De gir opp før de egentlig tar tak i "skatteproblemet".

Det er dokumentert at de kommunale skatteoppkreverkontorene utøver god brukerservice. En
landsomfattende undersøkelse gjennomført av Norsk Gallup i 2002 dokumenterer at de kommunale
skatteoppkreverne scorer vesentlig bedre enn de statlige skattekontorene når det gjelder tilgjengelighet,
kundebehandling, saksbehandlingstid, informasjon og forutsigbarhet i saksbehandlingen. Eventuell
statliggjøring og sentralisering av skatteinnkrevingen vil således føre til dårligere tilgang til offentlige
tjenester i lokalmiljøene. Den foreslåtte organiseringen innebærer at frivillig betaling og innfordring vil skje
i to helt atskilte organisasjoner.

Fortsatt kommunalt ansvar for skatteinnfordringen har positive distriktspolitiske konsekvenser. Dagens
desentraliserte lokalisering innebærer at det opprettholdes innkrevingsmiljøer og arbeidsplasser i utkantstrøk
og betyr også at lokalt næringsliv har kort vei til en av sine viktigste offentlige samarbeidspartnere. En
eventuell statliggjøring vil bety en sentralisering og en reduksjon av antall kontorer ned til %4 av i dag,
hvilket vil ha negative distriktspolitiske konsekvenser.

Konsekvensene av eventuell statliggjøring er mangelfullt utredet. Spørsmålet om hvordan en eventuell
statliggjøring skal skje - bl.a. om dette vil kunne gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse - er
overhodet ikke berørt i utredningen. Mangelen på analyser og konsekvensutredninger av eventuell
statliggjøring av skatteinnkrevingen er en stor svakhet ved utredningen. Anbefalinger bygger på utredninger
gjort i Danmark som så langt ikke har gitt de estimerte gevinster.

Den foreslåtte organisasjonsmodellen innebærer at dagens velfungerende skattebetalingsordning erstattes av
statlig tvangsinnfordring. Man legger opp til en egen tvangsinnfordringsinstans. Skatteyterne vil oppleve
stigmatisering, ved at frivillig betaling og tvangsinnkreving skilles fra hverandre og plasseres i forskjellige
organisasjoner.
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