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Høring - endringer i nemndstrukturen i likningsforvaltningen
Konkurransetilsynet viser til brev fra Finansdepartementet av 29. april 2003, vedlagt
Skattedirektoratets rapport om nemndstrukturen i likningsforvaltningen. Høringsinstansene bes
komme med merknader innen 1. august 2003.
I rapporten foretas en gjennomgang av eksisterende nemndstruktur. Det viser seg at
likningskontorene påføres betydelig merarbeid og omkostninger ved å måtte forholde seg til flere
liknings- og overlikningsnemnder, samtidig som nemndene i små kommuner har sjeldne møter og
behandler få saker per møte. Omfanget av personer som er involvert i nemndarbeid kan dessuten
synes uforholdsmessig stort i forhold til oppgaven de skal ivareta.
Skattedirektoratet foreslår derfor en ordning med én liknings- og én overlikningsnemnd for hvert
likningskontor.
I tillegg foreslås det at ordningen med lokale takstutvalg faller bort. I dag blir takstutvalg brukt i
svært liten grad, noe som tyder på at det ikke er et stort behov for dem. Det er dessuten usikkert
hvor stor vekt forslag fra et takstutvalg med så få saker og så lite erfaringsgrunnlag, vil tillegges.
Konkurransetilsynet antar at en ordning med én likningsnemnd og én overlikningsnemnd per
likningskontor vil medføre større saksfrekvens per nemnd, noe som vil gi bedre mulighet til å
organisere møtene etter hva som er mest hensiktsmessig for å få ”fylt opp” sakslisten, og dermed
innebære en mer kostnadseffektiv oppfyllelse av garantien i skatteetatens serviceerklæring.
Tilsynet støtter også forslaget om at ordningen med lokale takstutvalg opphører. Det synes
overflødig å opprettholde en ordning som sjelden blir brukt, og hvor medlemmene derfor ikke får
bygd opp en den nødvendige kompetanse. Det antas mer hensiktsmessig å benytte kvalifiserte
eksterne takstmenn eller sakkyndige ved behov for råd i verdsettingsspørsmål.
Forslagene synes å medføre mer effektiv bruk av samfunnets ressurser, i tråd med
konkurranselovens formål.
Tilsynet har for øvrig ingen merknader av konkurransemessig art.
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