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Høringsuttalelser - Forskrifter til ny skattebetalingslov

Det vises til høringsbrev av 10. juli 2006 vedrørende forskrifter til ny skattebetalingslov med
høringsfrist 16. oktober 2006.

KS viser til fyldig høringsuttalelse til forslaget om ny lov om betaling og innkreving av
skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) og kommenterer nedenunder forslaget til ny
forskrift til skattebetalingsloven.

Forskriftsteknikk og struktur
KS støtter den tekniske inndelingen av forskriften i kapitler som samsvarer med
kapittelinndelingen i loven. Systematikken som er valgt med å knytte forskriftsparagrafene
opp til de enkelte lovparagrafer, gjør det mulig å lese lov og forskrift i sammenheng på en
enkel måte. Etter KS' mening forenkler dette bruken av et komplisert regelverk.

For å realisere denne forenkling mener KS at reglene om forskudd på skatt og avregning
må være en del av samleforskriften på samme måte som i loven. Tar man ut enkelte deler
av forskriften vil helheten i regelverket som man har lagt opp til for øvrig bli borte.

Kommunale skatteutvalg
Ny skattebetalingslov § 15-1 gir departementet hjemmel til i forskrift å gi bestemmelser om
den enkelte kommunes representasjon i det skatteutvalg kommunen hører under.
Organiseringen av skatteutvalgene er imidlertid ikke omfattet av forslaget til forskrift som
nå er på høring fordi man venter på behandlingen av forslaget til reorganisering av
skatteetaten.

KS vil minne om at da ny skattebetalingslov ble behandlet i Stortinget 14.06.05 var det et
stort flertall som gikk inn for å beholde de kommunale skatteutvalgene. Loven bygger på at
dagens ordning med 435 skatteutvalg skal erstattes med 99 utvalg, og ny skattebetalingslov
§ 15-1 sier at det skal være ett skatteutvalg for hvert ligningskontor. Dersom det skulle bli
en ytterligere reduksjon i antall ligningskontor skal ikke antall skatteutvalg reduseres
tilsvarende helt automatisk. Forutsetningen bak lovens formulering er dessuten at
skatteutvalgene fortsatt skal være kommunale og at de ikke skal knyttes opp mot
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likningskontorene på noen måte. Den kommunale skatteoppkreveren skal fortsatt utøve
sekretariatsfunksjonen som skal legges til ett av skatteoppkreverkontorene og innstille til
skatteutvalgene.

KS minner om dette viktige spørsmålet og forventer at et så viktig spørsmål behandles i
forskriften og ikke bare henvises til eventuelle utfyllende bestemmelser. Forslag til forskrift
om skatteutvalgene avventes.
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