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MELDING OM VEDTAK

Fylkesrådet behandlet sak 108/06 "Til høringen om skattedirektoratets forslag til
reorganisering av skatteetaten" i møte 06.06.2006. De underrettes herved om at det er
fattet følgende vedtak:

"1. F lkesrådet vedtar  øl ende hørin suttalelse:

Skattedirektoratets forslag innebærer at skatteetaten organiseres i 5 regioner med
regionledelse i Tromsø, Trondheim, Bergen, Skien og Oslo. I fylkeshovedstedene
slås fylkesskattekontor og skattefogdkontor sammen med likningskontoret til et
skattekontor. Videre omdannes de øvrige om lag 90 likningskontor til skattekontor.

Det er viktig å gjøre oppmerksom på at Tromsø om kort tid  får et "Skattens hus ". I
dette bygget i Tromsø sentrum skal fire viktige etater inn.  Det er:

Kemneren i Tromsø
Likningskontoret
Skattefogden i Troms

- Fylkesskattesjefen

Dette innebærer at vi i Tromsø får et samlet miljø på skatteområdet med felles
ekspedisjon. En slik samlokalisering vil være en klar fordel for publikum.
Muligheten til å videreutvikle egen kompetanse vil også øke. Lokalene er slik
utformet at det er muligheter for å gi plass flere funksjoner og ansatte. Tromsø har
derfor meget gode forutsetinger for å utføre de oppgaver og ta fatt i de nye
utfordringene Finansdepartementet nevner i sitt forslag til ny organisering av
skatteetaten.

Fylkesrådet  i Troms tar vurderingene i høringsforslaget til etteretning og stiller seg
bak forslaget  om lokalisering av regionledelse til Tromsø .  Samtidig støtter
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fylkesrådet  ønsket om en balansert  oppgavefordeling  innad i regionene og mellom
regionene ,  der en utvikler  gode fagmiljø og  attraktive  arbeidsplasser  i alle deler av
landet.

Skattedirektoratet ønsker på varig basis å flytte stedsuavhengige oppgaver fra Oslo
og Akershus til Nord-Norge og Midt-Norge. En slik styrking av oppgavetilfanget vil
kunne styrke grunnlaget for fagmiljøene i regionene ut over det den lokale
skattytermassen skulle tilsi. Dette fordrer at skattekontorene gis riksdekkende
myndighet i videre omfang og på flere saksområder.

Rettsikkerhet
Rettsikkerhet er viet lite plass i utredningen og er ikke omtalt i høringsbrevet. Det
viktigste rettssikkerhetsprinsippet i skatte- og avgiftsbetaling er at det skal være
avstand mellom fastsetting og innkreving. Bakgrunnen for rettssikkerhetskravet er
at det ikke skal kunne tas innkrevingsmessige hensyn ved likningen og omvendt.

I forslaget til "den nye skatteetaten legger man te til atfastsetting og innkreving
av merverdiavgift skal foretas  av samme instans  - skattekontoret. Videre foreslås
det å gi skattekontorene en utvidet omgjøringsadgang.

Hva gjelder  det konkrete  forslaget  med merverdiavgiften og en eventuell ny
behandling av spørsmålet om organisering av skatteinnkrevingen  mener fylkesrådet
det er viktig å påpeke de rettssikkerhetsmessige betenkeligheter som ligger i en
løsning med  fastsetting  og innkreving ved samme kontor. "

Eventuelle spørsmål rettes til saksbehandler  Carl Georg  Næss , tlf. 77 78 81 80.

Med vennlig hilsen

-ti
Line Åsen e.f.
førstesekretær


