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Høringssvar  -  Skattedirektoratets forslag til reorganisering av skatteetaten

Det vises rapport fra Skattedirektoratet av 30. desember 2005 kalt "Den nye skatteetaten -
effektiv og imøtekommende" og høringsbrev av 13. mars 2006 med høringsfrist 12. juni
2006.

Avvent  den nye forvaltningsreformen
KS vil vise til at regjeringen høsten 2006 vil legge fram en stortingsmelding om en region-
og forvaltningsreform. Reformen skal gjennomføres fra 1.1.2010. Forslaget som fremmes
gjennom ROS-utredningen synes i hovedsak å være basert på en isolert vurdering av
skatteetatens eget behov for organisering. KS mener den offentlige forvaltningen ikke er
tjent med ulike regionale inndelinger som resulterer i en lite helhetlig regional organisering.
KS mener forslagene som framkommer i ROS-utredningen ikke bør iverksettes nå, men
vurderes i forbindelse med region- og forvaltningsreformen og de overordnede hensynene i
denne.

Skatteinnkrevingen og en regionalisert skatteetat
Når det gjelder utredningen for øvrig er KS tilfreds med at det i utredningen "Den nye
skatteetaten" ikke er foreslått endringer med hensyn til den kommunale organisering av
skatteinnkrevingen. De kommunale skatteoppkreverkontorene er et helt nødvendig
supplement til en regionalisert statlig skatteetat. En regionalisering stiller enda sterkere
krav om nærhet, brukervennlighet og mulighet til kommunikasjon. Skatteinnkrevingen har
blant annet sterke synergier med annen kommunal virksomhet. KS vil medvirke til at det
legges til rette for et best mulig samarbeid mellom skatteetaten og de kommunale
skatteoppkreverne.

Rettssikkerhet krever skille mellom fastsetting og innkreving
Rettsikkerhet er viet liten plass i utredningen og er ikke omtalt i høringsbrevet. Det
viktigste rettsikkerhetsspørsmålet i skatte- og avgiftsbetaling er at det skal være avstand
mellom fastsetting og innkreving. Dette er nedfelt som forutsetninger både i forbindelse
med den store skattereformen i 1957, det ble fremhevet i forbindelse med
omorganiseringen av likningskontorene i 1965-68 og ble lagt til grunn ved utarbeidelsen og
behandlingen av St.prp. nr 44 (1993-1994) og St.prp. nr 41 (1995-1996). Bakgrunnen for
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rettsikkerhetskravet er at det ikke skal kunne tas innkrevingsmessige hensyn ved likningen
og omvendt. Dette er viktigst når det gjelder personlig skatt, og er for skattens del ivaretatt
ved at det er de statlige likningskontorene som fastsetter skatten og de kommunale
skatteoppkreverkontorene som innkrever den.

Rettssikkerhetskravet om avstand mellom fastsetting og innkreving gjelder imidlertid også
for merverdiavgift, og ivaretas i dag ved at det er fylkesskattekontorene som fastsetter
merverdiavgiften og skattefogdkontorene som innkrever merverdiavgiften. I forslaget til
"den nye skatteetaten" legger man opp til at fastsetting og innkreving av merverdiavgift
skal foretas av samme instans - skattekontoret. Man uttaler at hensynet til rettsikkerhet
tilsier et fortsatt skille, men man mener det er tilstrekkelig at innkreving defineres som et
eget funksjonsområde ved skattekontoret.

KS mener at det er rettssikkerhetsmessig uheldig dersom både fastsetting og innkreving av
merverdiavgift legges inn som funksjoner ved ett og samme skattekontor. At
skattekontorene foreslås å gis utvidet omgjøringsadgang forsterker disse betenkelighetene.
Det kan dessuten være en fare for en målkonflikt der begge disse funksjonsområder
operativt ligger under samme regionsjef.

KS mener de rettssikkerhetsmessige betenkelighetene taler for at innkrevingen av
merverdiavgift bør flyttes vekk fra de statlige skattekontorene. Et alternativ kan være at de
kommunale skatteoppkreverkontorene overtar innkrevingen, mens fastsettingsfunksjonen for
merverdiavgift forblir ved skattekontorene. De merverdiavgiftspliktige virksomheter er
allerede "kunder" hos skatteoppkreverkontorene i relasjon til innkreving av forskuddstrekk,
arbeidsgiveravgift og skatt. Denne løsningen vil løse de rettssikkerhetsproblemene vedrørende
merverdiavgift som forslaget til reorganisering av skatteetaten medfører.

KS har for øvrig ingen andre merknader til Skattedirektoratets forslag til reorganisering av
skatteetaten.
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