
foreningen

Finansdepartementet
Skattelovavdelingen
Postboks 8008 Dep.
0032 OSLO

FINANSDEPARTEMENTET

12. JUN. 2006
Saksnr.

0.213676-W3
Arkivnr.

Deres ref: 02/3676 SL LD/Rla Vår ref: Dato: 9. juni 2006

Den nye Skatteetaten  -  effektiv og imøtekommende

Det vises til høringsbrev og rapporten "Den nye skatteetaten - effektiv og imøtekommende".
Fristen for høringsuttalelser er satt til 12. juni. Skattebetalerforeningen organiserer omkring
19 000 skattebetalere i Norge, og på vegne av disse har vi følgende kommentarer til forslagene
i rapporten:

1. Generelt

Vi er klar over at stadig er behov for å omorganisere ulike virksomheter og etater for å møte
nye utfordringer og effektivisere driften via optimal bruk av ny teknologi, noe som også
gjelder for skatteetaten. En kostnadseffektiv drift kan også bidra til en bedre samfunns-
økonomi. I forbindelse med omorganiseringen av skatteetaten er det særdeles viktig at
etatens kompetanse utvikles for å sikre høy kvalitet på ligningsarbeidet og evne til å takle nye
problemstillinger. Det kan være at det blir positivt for skattebetalerne at skatteetaten i
fremtiden blir mer samordnet med færre kontaktpunkter og en enklere struktur enn i dag, noe
vi vil komme tilbake til i punkt 2. For øvrig har vi følgende betenkeligheter på det generelle
plan:

1.1. Man lende kundeorienterin

Det virker som om interne forhold i skatteetaten har vært styrende for de fremsatte forslag
og ikke forhold av ekstern karakter. Som skattebetalere savner vi dermed et langt bredere og
dypere brukerperspektiv, og forslagene til omorganisering burde ta utgangspunkt i
hvordan etaten oppfattes fra skattebetalernes side i dag og hvilke behov vi har i fremtiden Det
hevdes riktignok at brukerne etterspør økte muligheter for bruk av elektroniske tjenester, en
profesjonell telefontjeneste og muligheter for å besøke lokale skattekontor. Dette er en
angivelse av fremtidige kontaktpunkter og viser en manglende forståelse for skattebetalernes
grunnleggende og reelle behov. Disse består av nødvendig bistand og profesjonell veiledning
ut fra den enkeltes situasjon, en effektiv saksbehandling og en rask klagebehandling. Samtidig
ønsker man likebehandling av skattebetalere, nødvendig rettssikkerhet og en viss
forutsigbarhet.

Ved å ta utgangpunkt i disse grunnleggende behovene og eksempelvis tilby ønsket
veiledning på et tidlig stadium i ligningsprosessen, vil misforståelser unngås, uklarheter
oppklares og en positiv dialog opprettes mellom skattebetaler og etat. Skatteetaten vil på



denne måten fremstå som "effektiv og imøtekommende" fra brukernes ståsted, og en slik
veiledning vil bidra til å redusere antall klager. Dette krever imidlertid kort avstand mellom
partene, tilgjengelighet, nødvendig kompetanse i ulike ledd og en kundeorientert holdning.

1.2. Man elfull utrednin å sentrale unkt

Rapportens fokus på interne forhold kommer også til uttrykk ved at forhold av intern
karakter er svært nøye og detaljert utredet. Regioninndelingen og beskrivelsen av elementer
knyttet til denne er et eksempel på dette. På den annen side er vesentlige forhold av betydning
for kundene eller skattebetalerne behandlet på en overfladisk måte og beskrevet i tvetydige
vendinger, noe som eksempelvis gjelder fremtidige klagefrister og dekning av sakskostnader.
Dette kan selvsagt skyldes tidspress, men gjør det vanskelig å ta konkret stilling til svært
viktige deler av rapporten og konsekvensene av ulike forslag.

2. Organisering av skatteetaten

Intensjonene om å desentralisere en del oppgaver og spre kompetansen i større grad enn i dag
er positive og kan være et bidrag i distriktspolitikken. Samtidig reduseres
omstillingskostnadene. Vi har imidlertid følgende kommentarer til disse planene:

2.1. Sted for behandlin

Det legges opp til at selvangivelsene i økende grad skal behandles utenfor skattebetalers
geografiske region, noe vi har dårlige erfaringer med så langt. Tilgjengeligheten blir vanskelig
for skattebetalerne, klager blir behandlet svært forskjellig fra ligningskontor til ligningskontor
og begrunnelse for ulike vedtak er ofte mangelfulle og basert på varierende argumentasjon og
manglende kjennskap til lokale forhold. Dette medfører ikke bare en forskjellsbehandling av
skattebetalere i ulike deler av landet, men også innen samme kommune siden selvangivelser
fra en kommune deles mellom ulike ligningskontor.

Dette kan muligens forbedres via sentrale retningslinjer, som må følges av samtlige
ligningskontor og saksbehandlere. Det er også behov for en systematisk kvalitetskontroll, og
behandling av selvangivelser utenfor skattebetalers eget geografiske område må begrenses til
ordinær selvangivelseskontroll og første gangs behandling. Ved en eventuell omgjøring eller
klage må saken umiddelbart tilbakeføres til skattebetalers region og nærmeste skattekontor for
å sikre at skattebetaler kan komme i direkte dialog med klagebehandler og dermed fremlegge
sin sak på en rask, enkel og effektiv måte.

2.2. Lokal til 'en eli het

Det er positivt at man ønsker å beholde en lokal forankring via såkalte skattekontor, noe som
eventuelt vil bli gjort i samarbeid med kommunale servicekontor. Disse må imidlertid
bemannes med personer med tilstrekkelig kompetanse og nødvendig evne til å veilede
skattebetalerne i de fleste saker. Som indirekte påpekt under punkt 2.1, må de lokale
skattekontorene også ha fullmakt til å omgjøre ligningen og være bindeledd mellom
skattebetaler og de regionale nemdene ved klage.

En effektiv telefontjeneste er også viktig for å bedre tilgjengeligheten, men vi har dessverre
dårlige erfaringer med organiseringen av dagens 815-nummere. Disse kjennetegnes av lang
ventetid i pressede perioder og store vanskeligheter med å komme i kontakt med riktig instans
innen skatteetaten. Slike nummertjenester må i fremtiden baseres på enkle strukturer og sikre
at skattebetaler kommer i direkte kontakt med sitt lokale skattekontor. De elektroniske



tjenester har på den annen side blitt sterkt forbedret, men også på dette feltet bør det være
bedre muligheter for å komme i kontakt med lokalt nivå.

2.3. Inndelin i re ioner

Skatteetaten skal ifølge rapporten deles inn i fem geografiske skatteregioner. Vi er ikke
prinsipielt mot en slik inndeling, men denne må være identisk med andre etaters inndeling og
grensene for de nye politiske regionene for ikke å skape unødvendig forvirring og usikkerhet.
Den endelige regioninndelingen må dermed avvente inntil man ser hvordan forvaltningsnivået
mellom kommuner og nasjonalt nivå blir strukturert.

3. Endringer i klage og nemndstruktur for ligningsetaten

Vi har følgende kommentarer til denne delen av rapporten:

3.1. Om 'ørin skom etanse

Det foreslås at alle skattekontor skal ha riksdekkende myndighet, noe som etter vår mening
må begrenses til første gangs ligningsbehandling. Som påpekt under punkt 2.1 og 2.2, mener
vi at en sak må oversendes skattebetalers region og nærmeste skattekontor for videre
behandling hvis kontroll av ligningen har funnet sted utenfor skattebetalers region og skal
omgjøres. Har kontroll av ligningen funnet sted lokalt, må det sikres at saken går over til ny
saksbehandler og dermed blir vurdert med "nye øyne". Dette er praksis en del steder allerede,
men varierer fra kontor til kontor. Det er dermed behov for at kravet om ny saksbehandler
reguleres i forskrift. I den grad skattekontoret ikke omgjør, må begjæringen om omgjøring
anses som klage. Det er samtidig viktig å understreke at antall begjæringer om omgjøring eller
klager kan begrenses via høy kvalitet ved første gang behandling, men reelle omgjørings-
begjærelser eller klager må behandles på en effektiv, rask, imøtekommende måte og baseres
på en serviceorientert holdning.

3.2. Nemndstruktur åre ionnivå

Ifølge rapporten skal 2/3 av nemndsmedlemmene ha kompetanse innen regnskap og skatt, noe
vi synes er både riktig og nødvendig. Det er påkrevet med en viss faglig kompetanse for å
kunne foreta en reell overprøving av ligningskontorenes vedtak siden skattereglene ofte er
kompliserte. Det er i dag tilfeldig hvorvidt det er fagkompetanse i nemdene, som dermed ofte
ikke har tilstrekkelig innsikt til å stille spørsmål ved ligningskontorets innstilling. Nemnds-
behandlingen blir da ren "sandpåstrøing". Samtidig må det gjøres attraktivt for faglig
kompetente personer å sitte i nemndene, noe som medfører at arbeidsbelastningen må være
akseptabel og vederlaget tilstrekkelig. Det bør legges til rette for en viss kontinuitet i
kombinasjon med systematisk utskifting over tid, men rapporten er dessverre noe uklar med
hensyn til hvordan man kan sikre tilstrekkelig fagkompetanse så lenge ulike fylkesting innen
hver region skal oppnevne nemdsmedlemmer.

3.3. Klagefrist

I høringsnotatets punkt 3.3.3. heter det :" .... foreslås det en absolutt tidsbegrensning i
ligningsloven lik bestemmelsen i forvaltningsloven § 31 siste ledd." Det er for oss uklart
hva som ligger i dette forslaget og hvorvidt man tar sikte på å begrense adgangen til
realitetsbehandling av klager kommet inn etter klagefristen utløp eller ei. En slik eventuell
innstramming er ikke akseptabel. For skattebetalerne er det viktig at skattemyndighetene i
størst mulig grad, og i større utstrekning enn i dag, realitetsbehandler ulike klager.
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3.4. Sakskostnader

I forslaget legges det opp til at sakskostnader kan dekkes ved klage til skatteklagenemnda og
omgjøringsnemnda, som i forhold til dagens regler tilsvarer trinnene fra overligningsnemnda
og oppover. I henhold til høringsrapporten skal dagens skjønnsmessige regler videreføres.
Dette virker for uforpliktende, og vi kan dermed ikke støtte dette forslaget. Klager må være
sikret full dekning av saksomkostninger hvis hun eller han får medhold i en av de aktuelle
nemdene

Det må i tillegg stadfestes at sakskostnader i normaltilfeller dekkes når saken har kommet til
skatteklagenemda eller omgjøringsnemda. På den måten slipper skatteetaten å bruke mye
ressurser på å vurdere om sakskostnader skal dekkes eller ei. Samtidig vil skattebetalerne ofte
ha behov for hjelp i en klageprosess, hvor ikke bare de materielle skattereglene er kompliserte.
Det er også vanskelig å forstå hvilke krav som stilles til opplysninger og dokumentasjon av
påstander. Dagens regler stimulerer heller ikke skattebetaler til å få hjelp på et tidlig stadium i
saken. Ved ikke å bruke ressurser på å besvare et varsel om endring før endringen er vedtatt
får man dekket mest mulig av klagekostnadene. Dette kan føre til flere klagesaker og mer
omfattende behandling. Det ville dermed være fordelaktig å endre lovverket slik at også
kostnader pådratt mellom varsel og vedtak dekkes.

Går saken videre til domstolene, vil skattebetaler eller avgiftspliktige ofte, og i økende grad,
bli møtt av at staten som motpart krever bevisavkjæring fordi opplysninger og dokumentasjon
ikke er lagt frem ved ligningsbehandlingen. Det er for mange uforståelig at ikke alle relevante
opplysninger kan fremlegges i en rettssak for å få et mest mulig korrekt resultat. I mange
tilfeller har ikke skattebetaler forstått hvilke opplysninger skatteetaten er ute etter.
Skatteetatens ansvar for å veilede skattyter i hvilke opplysninger og dokumentasjoner som er
relevante bør innskjerpes betraktelig.

4. Gjennomføring

Ved gjennomføringen av reformen er det viktig å sikre at etaten har tilstrekkelig tid til å bygge
opp nødvendige systemer og kompetanse. Det er i denne forbindelse også verdt å understreke
at kompetansebegrepet ikke bare må bestå av fagkunnskap, men også inkludere nødvendig
veiledningskompetanse og serviceorientering. Disse hensynene må veie tyngre enn krav om
gjennomføring innen en viss dato. I rapportens punkt 5 er det angitt at omstillingen vil ta tre år
etter at alle formelle vedtak er på plass. Det vil si at reformen antakeligvis først vil bli
gjennomført i 2009/2010 og ikke 2008 som opprinnelig foreslått. Gjennomføres reformen før
tilstrekkelig kompetanse er bygd opp i distriktene, vil det føre til merarbeid via økt antall
klager, manglende likebehandling av skattebetalere og ekstra kostnader.

Vi håper våre kommentarer vil bli hensyntatt i det videre arbeidet og ser frem til å se positive
resultater av reformen. Skulle det være ønskelig, kommer vi gjerne på et høringsmøte for å
gi en mer utdybende begrunnelse for våre innsigelser til forslagene i rapporten.

Vennlig hilsen
Skattebetalerforeningen

. dvar (,
Jon H. Stordrange
Administrerende direktør
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