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HØring -  Forslag til reorganisering av skatteetaten

Næringslivets Hovedorganisasjon er i utgangspunktet positiv til den pågående
reorganisering og effektivisering av skatteetaten. Forutsetningen er at
rettssikkerheten ivaretas og at veiledningsplikten oppfylles overfor alle skattytere.
Dette innebærer at klageordningene ikke må bli dårligere sett fra skattyternes side, og
at veiledningstjenesten må bedres både elektronisk (internett) og telefonisk dersom
den reduseres i form av enda færre fysiske kontorsteder og -nivåer.

Det er Skattedirektoratets--forslag Finansdepartementet nå har sendt på høring. Forslaget går
ut på at skatteetaten organiseres i to nivåer, mot dagens tre nivåer. De to nivåene er
Skattedirektoratet og et regionalt nivå med såkalte skattekontorer. Det regionale nivået skal
ha en regionledelse ved skattekontoret i hver av de fem foreslåtte regionene (i hhv Tromsø, "
Trondheim, Bergen, Skien og Oslo). I tillegg vil det være skattekontorer rundt om i
regionene. I realiteten vil det derfor fortsatt være en organisering i tre nivåer, men med færre
enheter på hvert nivå enn i dag. Sentralskattekontorene vil bestå som i dag.

Forslaget

Det foreslås at skattekontorene far riksdekkende myndighet på samtlige av etatens
forvaltningsområder. Noe som vil gi rom for spesialisering, samling av oppgaver og
etablering av landsdekkende funksjoner. Videre foreslås det at en del oppgaver - herunder
avgivelse av bindende forhåndsuttalelser - flyttes fra Skattedirektoratet til regionene.

Skattedirektoratet foreslår også en ny klage- og nemndsstruktur. Skattekontorene og
sentralskattekontorene foreslås gitt en generell adgang til å omgjøre egne avgjørelser som er
truffet under ordinær ligning. Det vil være en generell klage- og endringsadgang for en
nemnd på regionnivå - skatteklagenemnda - ikke to som i dag. Videre foreslås det at det skal
være en begrenset adgang kun for skatteetaten til å få overprøvet skatteklagenemndas
avgjørelser i en landsdekkende overprøvingsnemnd. Det foreslås ingen endringer i
nemndssystemet på merverdiavgiftsområdet.
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NHOs kommentarer til de foreslåtte organisasjonsendringene
NHO er enig i Skattedirektoratets vurdering av at skatteetaten sett utenfra fremstår som
fragmentarisk og uoversiktlig, og er derfor i utgangspunktet positiv til den
organisasjonsendring som nå foreslås.

Færre kontorer og færre nivåer må imidlertid ikke føre til redusert service og veiledning. De
organisasjonsmessige endringene må derfor oppveies ved forbedringer i de elektroniske
tjenestene via internett og telefon. Skatteetatens organisering må ses i sammenheng med
nødvendige forenklinger og forbedringer av regleverk og regelverksprosesser .  Vi viser her
blant annet til NHOs rapport  "En enklere hverdag for bedriftene  -  forslag til etablering av et
forenldingsprogram ",  fremlagt den 4. mai 2006  htt,:!!www-.nho.noinibiarticlel6902.html

Dersom målet om forenkling av regelverk og regelverksprosesser ikke tas alvorlig, hjelper
det lite med organisasjonsmessige forenklinger i skatteetaten. Den effektivitetsgevinst og
fleksibilitet i arbeidsfordelingen som det legges opp til at organisasjonsendringene skal
medføre, forutsetter også at det faktisk skjer forenklinger og ikke innføres stadig mer
kompliserte regler.

Bindende forhåndsuttalelser  -  klageadgang
NHO ser fordelene ved riksdekkende myndighet for alle regionene i form av økt fleksibilitet
og spesialisering. Vi er imidlertid skeptiske til en ytterligere desentralisering av oppgaven
med å avgi bindende forhåndsuttalelser. Det er allerede gitt adgang for ligningskontorene til
å avgi uttalelser om enkle spørsmål. Forhåndsuttalelsene har betydning for utviklingen av
ligningspraksis. Kombinasjonen av manglende mulighet til å klage og-en-ytterligere
desentralisering vil etter NHOs vurdering kunne være uheldig for det helt sentrale prinsippet
om likebehandling i ligningsforvaltningen, og det vil være en større risiko for uriktige
uttalelser. Dersom det ikke er aktuelt å innføre en klageadgang, slik NHO ba om i vår
høringsuttalelse vedrørende ligningskontorenes adgang til å avgi uttalelse, bør denne
oppgaven fortsatt som hovedregel ligge i Skattedirektoratet. For direktoratets egen faglige
kompetanse bør det også være viktig å beholde en så sentral oppgave på det rent
skattefaglige området.

NHOs kommentarer til de foreslåtte endringene i klageordningen
NHO ser behovet for endringer også i klage- og nemndsstrukturen. Vi er positive til at
nemndene i større grad skal være bemannet med faglig kvalifiserte medlemmer. Det anses
også som uhensiktsmessig med dagens fire nemndsnivåer. NHO ser det som positivt om
klagebehandlingen i fremtiden vil skje raskere. Det må imidlertid ikke gå på bekostning av
rettssikkerheten. NHO vil be departementet vurdere endringer i ligningsmyndighetenes
omgjøringa- og endringsadgang spesielt grundig fordi det vedrører rettssikkerheten på et
område av stor økonomisk betydning for enkeltpersoner og selskaper.

Skattekontor  - skatteklagenemnd
Det forelås at skattekontorene skal ha den generelle adgangen til endring av ligning som i
dag formelt tilligger ligningsnemnda. Endringsfristene skal være som i dag. NHO ser at det
kan være mer effektivt at ligningskontorene ikke bare etter delegasjon men også formelt har
en omgjøringsadgang. Rettssikkerheten må imidlertid ivaretas.



Skattedirektoratet henviser til den adgangen som ligningskontoret i dag har til å omgjøre
egne avgjørelser for næringsdrivende i inntil ett år etter selvangivelsesfristen. Det er
imidlertid noe uklart om henvisningen gjelder det forhold at ligningskontorene og ikke
nemndene har myndigheten, eller om henvisningen også gjelder adgangen til å omgjøre
innen ett år etter selvangivelsesfristen. Hvis det også gjelder adgangen til å omgjøre innen ett
år, er det i dag unntak fra den ellers pliktige vurderingen etter § 9-5 nr 7. Ved denne
vurderingen skal det tas hensyn til spørsmålets betyning, skattyters forhold, sakens
opplysning og den tid som er gått. - Spørsmålet er med andre ord om det er ment at
skattekontorene skal kunne omgjøre ligningen for alle skattytere innen ett år etter
selvangivelsesfristen uten å gjøre § 9-5 nr 7-vurderinger?

NHO gikk i mot denne modellen ved omleggingen av årssyklusen for ligning av
næringsdrivende. Vi vil fraråde en utvidelse av omgjøringsadgangen som innebærer at
skattekontorene ikke behøver å gjøre vurderinger iht. § 9-5 nr 7 av om endring bør foretas.
Vurderingene hindrer på den ene siden at det brukes tid på ressurskrevende småsaker, og på
den annen side at skattekontorene avviser saker av stor betydning for skattyter men hvor
klageretten  ikke består f eks fordi klagefristen er oversittet.

Det kan ikke ses å være foreslått endringer i reglene om frister for omgjøring (endring av
ligning), jf ligningsloven § 9-6. NHO vil påpeke viktigheten av at endring til ugunst fortsatt
må følge reglene i § 9-6. De ovenfor omtalte reglene i § 9-5 nr 7 er også sentrale for
skattyternes rettssikkerhet.

NHO ser behovet for en effektivisering-ved at-klagenivåene reduseres noe- Vi-støtter
imidlertid ikke den foreslåtte tidsbegrensningen for klagesaker i samsvar med
forvaltningsloven § 31. Det vil bety at klageretten avskjæres ett år etter at vedtak ble truffet.
På den annen side skal skattekontoret også etter den tid kunne bringe saken inn for
skatteklagenemnda, eventuelt akseptere at klagen bringes inn men da som en sak tatt opp av
skattekontoret. Dette vil ytterligere forsterke den ubalansen mellom skattyter og
ligningsmyndighet som er der i dag.

Etter NHOs mening er det viktig at nemndene som skal behandle klagesakene er
kompetente. Vi er derfor positive til de kvalifikasjonskrav som foreslås stilt til
nemndsmedlemmene.

Sentralskattekontorene foreslås gitt den samme omgjøringsadgang som skattekontorene, og
det foreslås særskilte skatteklagenemnder med dagens krav til spesialkompetanse for
medlemmene. Det innebærer at det også her vil være ett nemndsnivå og ikke to som i dag.
NHO støtter dette endringsforslaget.

Tilleggsskatt
Ligningsmyndighetenes adgang til å endre ligningen til skattyters ugunst er nært knyttet til
reglene om tilleggsskatt. Det er etter NHOs mening uheldig at det nye regelverket ennå ikke
er på plass, jf Tilleggsskatteutvalgets utredning og forslag i NOU 2003:7. Det bør være en
forutsetning for en endring av klageordningen at et nytt tilleggeskattesystem i tråd med
internasjonale rammeverk er på plass samtidig.



Overprøvingsnemnda
Det foreslås at den nye landsdekkende overprøvingsnemnda bare skal behandle saker brakt
inn av skatteetaten. Den enkelte skattyter kan riktignok anmode etaten om å bringe en sak
inn for nemnda, men skal ikke ha noe krav på at saken blir behandlet. Det argumenteres med
at dette ikke vil være et rettssikkerhetsproblem fordi omgjøringsadgangen skal være
begrenset, og fordi det kan innføres en snevrere adgang til å overprøve til ugunst enn til
gunst. Det nevnes saker av stor prinsipiell betydning eller når det er i allmenn interesse å fa
avklart en problemstilling. Den nærmere avgrensningen foreslås regulert i forskrift.

NHO mener at det også her er uheldig med en ubalanse mellom ligningsmyndighetene og
skattyter. Skattedirektoratet argumenterer for sitt forslag med at skatteetaten kan ivareta
hensynet til skattyters behov for korrekt behandling ved å vurdere vedkommendes
anmodning om å ta opp en ligning til endring til gunst. Skattedirektoratet skal gi
retningslinjer som sikrer at saken ses på med nye øyne ved en slik vurdering. Etter NHOs
mening tilfredsstiller dette ikke nødvendige rettssikkerhetshensyn. Hvis det først skal være
en overprøvingsnemnd, bør skatyter ha en klageadgang i samme grad som skatteetaten har
adgang til å bringe saker inn til overprøving.

Vennlig hilsen
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON
Avdeling  for internasjonalisering og samfunnsøkonomi
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