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HØRING  -  REORGANISERING  AV SKATTEETATEN

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 13. mars 2006. ØKOKRIM står ikke
på listen over tilskrevne høringsinstanser, men vi ønsker likevel å gi uttrykk for vår
støtte til enkelte av de foreslåtte endringer. Særlig gjelder dette oppbygging av sterkere
fagmiljø, riksdekkende vedtakskompetanse og nytt klagesystem for skattesaker.

Sterkere  fagmiljø

Både saker som gjelder økonomisk kriminalitet (i denne sammenheng særlig skatte- og
avgiftskriminalitet) og saker som behandles internt i Skatteetaten er til dels svært
kompliserte og krever kompetanse på et stadig høyere nivå. Det er ingen grunn til å anta
at denne utviklingen vil endres, og det er derfor viktig at Skatteetaten settes best mulig i
stand til å utnytte de ressurser som finnes i etaten. En organisering i større regionale
enheter vil etter vår mening legge forholdene bedre til rette for etablering av sterkere,
mer spesialiserte og mer robuste fagmiljø. Etter vårt syn er dette viktig både i forhold til
etatens veilednings-, fastsettings- og kontrollvirksomhet.

Riksdekkende vedtakskompetanse

Riksdekkende vedtakskompetanse har til dels sammenheng med forrige avsnitt om
sterkere fagmiljø. Vi slutter oss til synspunktet i høringsbrevet om at riksdekkende
myndighet gir mulighet for økt arbeidsdeling/spesialisering, samling av oppgaver og
etablering av landsdekkende funksjoner. Det oppleves som lite tilfredsstillende ut fra et
kvalitets- og effektivitetssynspunkt at det ofte  i samme  sakskompleks må treffes vedtak
av flere ulike organer på samme nivå, kanskje også til ulik tid og med større eller
mindre grad av ulikhet i premisser og/eller resultat.

Nytt klagesystem for skattesaker

Etter vår mening vil det foreslåtte klagesystem for skattesaker bidra til høyere kvalitet
og større grad av likebehandling. Særlig gjelder dette styrkingen av nemndene med
fagkyndige medlemmer. Sakene reiser ofte vanskelige spørsmål, og nemnder med
fagkyndige medlemmer og med et relativt stort geografisk virkeområde, er etter vår

Postadresse Besøksadresse Telefon/telefaks Org.nummer 874761532
Postboks 8193 Dep C.J. Hambros plass 2B +47 23 29 10 00 okokrim@okokrim.no
N-0034 OSLO 0164 OSLO + 47 23 29 10 01 www.okokrim.no



2

mening et viktig skritt i riktig retning. Det kan reises spørsmål om man ikke burde
innføre helprofesjonelle nemnder, men det foreslåtte systemet fremstår uansett som
adskillig bedre enn dagens løsning.

Vi støtter også innføring av generell overprøvingsadgang for kontorenes egne
avgjørelser truffet under ordinær likning eller forhåndslikning. Det synes unødig
ressurskrevende at all omgjøring må foretas av nemndene, og dagens løsning innebærer
også at sakene tar unødig lang tid. Etter vår mening vil den foreslåtte ordning medføre
en mer effektiv behandling, noe som også vil medføre at skattyter far avgjort sin sak
uten unødig bruk av tid.
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