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Svar på høring om Skattedirektoratets forslag til reorganisering av skatteetaten.

I forbindelse med utsendelse av høringsforslag til reorganisering av skattetaten, er
samtlige Tollregioner og avdelinger i Toll- og avgiftsdirektoratet invitert til å komme med
uttalelser med vekt på om den foreslåtte organisasjonsendring har påvirkning på toll- og
avgiftsetatens oppgaveløsning og/eller samhandling med skatteetaten.

De mottatte innspill viser til at skatteetatens regionsvise inndeling foreslås noe annerledes enn vår,
men slik er det også i dag uten at dette er noe problem for samarbeidet etatene imellom.

Noen høringssvar påpeker imidlertid at det kunne vært visse fordeler ved at skatteetaten i enda
større grad følger samme regionsinndeling som toll-  og avgiftsetaten ,  herunder at Oslo og
Akershus eventuelt skilles ut som egen region . Ved bl. a. økt satsing på å-avdekke-svart økonomi,
noe som fordrer samarbeid på tvers av etater,  kan det være en fordel at etatene har de samme
geografiske inndelingene .  Videre er det mulig at forslaget om å flytte arbeidsoppgaver som i dag
faller inn under et geografisk område til et annet vil kunne skape rent praktisk utfordringer hva
angår samarbeidet på en del områder.

Fra Toll- og avgiftsetatens side stiller vi oss likevel positive til de strukturelle og oppgavemessige
endringer som er foreslått. En regionalisering av skatteetaten vil innebære færre aktører å forholde
seg til, og en organiseringen som i store trekk samsvarer med vår egen anses for å være et godt
utgangspunkt for videre samarbeid med skatteetaten.
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