
Kommunal skatteinnkreving trygger skattyternes rettssikkerhet og er en viktig bærebjelke i det 
kommunale selvstyret 

 

Den kommunale skatteinnkrevingen i Norge er under utvikling og omstilling.  Kommunene 
samarbeider i større grad om oppgaven for å få mer robuste fagmiljøer og bedre service til kundene.   

Det at fastsettingen utføres av de statlige skattekontorene og innkrevingen av de kommunale 
skatteoppkreverne medfører et skille mellom fastsetting og innkreving som er viktig for skattyternes 
rettssikkerhet.  Dette skillet har Stortinget fastslått som viktig, og dette prinsippet endres ikke ved at 
skatteoppkreverkontorene samarbeider og har blitt større og færre. 

De kommunale skatteoppkreverne oppnår svært gode resultater både på innkreving og 
arbeidsgiverkontroll.  Oppgavene utføres effektivt, tilpasset de ulike skattyterne og baserer seg på 
god lokalkunnskap og kommunikasjon med kundene. Nærhet og dialog er viktige faktorer som er 
med på å forklare de gode resultatene.  En sentralisering vil ødelegge dette. 

Kommunal skatteinnkreving er viktig for det kommunale selvstyret og kommunene kan påvirke om 
lag 40 % av de totale inntektene. Skatteinnkrevingsoppgavene inkludert føring av skatteregnskapet 
gir også kommunene et godt grunnlag for økonomisk langtidsplanlegging.   

Grunnet et robust fagmiljø med høy kompetanse på skatteinnkreving kan kommunene også kreve inn 
kommunale gebyrer og andre kommunale krav raskt og effektivt. 

De kommunale skatteoppkrevernes nærhet til kommunens innbyggere gjør at de raskt kan fange opp 
kundenes behov.  Basert på dette har skatteoppkreverne for eksempel i flere år presset på for å få 
mer moderne løsninger for betaling av skatt.  Kommunene er opptatt av fleksible og brukervennlige 
løsninger til sine innbyggere   

En sentralisering og statliggjøring av skatteinnkrevingen i Norge vil etter NKKs mening føre til: 

- Dårligere rettssikkerhet for skattyterne 
- En mindre effektiv skatteinnkreving 
- Mindre brukervennlige løsninger 
- Redusert kommunalt selvstyre 
- Større avstand til skattyterne og dårligere tilgjengelighet 
- Dårligere service 
- Dårligere kunnskap om den enkelte skattyter og derved dårligere skjønnsutøvelse 
- En svekkelse av kommunens lokaldemokrati 

 


