Årsrapport 2017
Kemneren i Trondheimsregionen
Klæbu kommune

Årsrapport 2017

Kemneren i Trondheimsregionen

Klæbu kommune

INNHOLD
KEMNERENS INNLEDNING ............................................................................................... 4
1. SKATTEREGNSKAPET .................................................................................................... 5
1.1 Skatteregnskap 2017 – Klæbu kommune ......................................................................... 5
1.2 Marginoppgjør .................................................................................................................. 6
1.3 Skatteavregning 2016 ....................................................................................................... 6
1.4 Skatte- og avgiftsinngang 2017 ........................................................................................ 7
1.4.1 Total skatte- og avgiftsinnbetaling............................................................................. 7
1.4.2 Kemneren i Trondheimsregionen – Klæbu kommune ............................................... 7
1.4.3 Klæbu kommunes andel ............................................................................................. 7
2. KEMNERENS VIRKSOMHET ......................................................................................... 8
2.1 Ansvarsområde ................................................................................................................. 8
2.2 Organisering ..................................................................................................................... 8
2.2.1 Organisasjonskart ....................................................................................................... 8
2.2.2 Ressurser og kompetanse ........................................................................................... 9
2.3 Internkontroll .................................................................................................................... 9
3. INNFORDRING AV KRAV ............................................................................................. 10
3.1 Restansesituasjonen ........................................................................................................ 10
3.1.1 Total skatte- og avgiftsrestanse pr. 31.12.2017 ....................................................... 10
3.1.2 Eldre restanser .......................................................................................................... 11
3.2 Avskrivninger og ettergivelser ....................................................................................... 12
3.3 Innfordringens effektivitet .............................................................................................. 12
3.3.1 Resultater pr. 31.12.2017 ......................................................................................... 12
3.3.2 Personlige skattytere ................................................................................................ 13
3.4 Konkurser ....................................................................................................................... 14
3.5 Skatteutvalget ................................................................................................................. 14
3.6 Særnamskompetanse ...................................................................................................... 14
4. KONTROLL AV ARBEIDSGIVERE ............................................................................. 15
4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen ......................................................................... 15
4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller ............................................................................. 15
2

Årsrapport 2017

Kemneren i Trondheimsregionen

Klæbu kommune

4.3 Resultater fra kontrollene ............................................................................................... 15
4.4 Vurdering av kontrollaktiviteten .................................................................................... 15
4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører ............................................................................ 16
4.6 Gjennomførte informasjonstiltak .................................................................................... 17
VEDLEGG .............................................................................................................................. 18
Årsregnskap for Klæbu kommune – detaljert for 2017 ........................................................ 18
Forklaring til årsregnskapet .................................................................................................. 19

3

Årsrapport 2017

Kemneren i Trondheimsregionen

Klæbu kommune

KEMNERENS INNLEDNING
Den totale skatte- og avgiftsinnbetalingen i 2017 hos Kemneren i Trondheimsregionen var
kr. 27 794 306 957,58. Trondheim kommunes andel av skatte- og avgiftsinnbetalingen var
kr. 5 733 673 463,16. I forhold til kommunens budsjett for 2017 er dette kr. 287 283 463,00
over budsjett. Klæbu kommunes andel av skatte- og avgiftsinnbetalingen var
kr. 149 553 906,01.
Kemneren i Trondheimsregionen kan for 2017 vise til gode resultater. Vi når våre mål på
innkreving og arbeidsgiverkontroll både for Trondheim og Klæbu kommuner.
Skattedirektoratet har fastsatt at andelen arbeidsgivere som skal kontrolleres settes til
minimum 5 % for samtlige kommuner. Som tidligere kan felles skatteoppkreverkontor foreta
en annen fordeling av kontrollene, så fremt man samlet sett når kravet til 5 %. Det forutsettes
imidlertid at det er kontrollaktivitet i samtlige kommuner. I 5 % -kravet inngår formal-,
avdekkings-, oppfølgings-, og undersøkelseskontroller. Kravet om 50 % avdekket beløp i
avdekkingskontroller ble videreført for 2017. Antall arbeidsgivere som danner grunnlaget for
utplukk til kontroll utgjør til sammen 6 980 arbeidsgivere i Trondheim og Klæbu. Hos 360 av
disse arbeidsgiverne ble det gjennomført kontroll, det utgjør 5,1 % av arbeidsgiverne. Det ble
i avdekkingskontrollene avdekket kr. 56,1 millioner i inntekt og i grunnlag arbeidsgiveravgift
kr. 35,8 millioner.
Resultatkrav for Kemneren i Trondheimsregionen pr. 31.12.2017, for totalt innbetalt av sum
krav per siste år er: 95,0 % - personlig restskatt for inntektsåret 2015, 99,2 % - personlig
forskuddsskatt for inntektsåret 2016, 99.9 % - forskuddstrekk for inntektsåret 2016, 99,8 % arbeidsgiveravgift for inntektsåret 2016, 99,9 % - upersonlig forskuddsskatt for inntektsåret
2016, 99,4 % - upersonlig restskatt for inntektsåret 2015. Innfordret av sum krav til
innfordring siste år: 52 % - personlig restskatt for inntektsåret 2015. Med unntak av
upersonlig restskatt for Klæbu kommune er resultatkravet for 2017 innfridd.
Stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i 2017 har ikke avdekket avvik og det er ikke
gitt pålegg. Kontoret er forsvarlig organisert og bemannet.
Sykefraværet i 2017 har vært noe høyere enn tidligere år. Det iverksettes tiltak i 2018 for å
redusere sykefraværet.
Høsten 2017 ble det startet et utviklingsarbeid i egen organisasjon. Formålet er å øke
skatteinnbetalingen. Dette arbeidet fortsetter i 2018.
Trondheim 18. januar 2018

Gaute Bjøru
Kemner
4

Årsrapport 2017

Kemneren i Trondheimsregionen

Klæbu kommune

1. SKATTEREGNSKAPET
1.1 Skatteregnskap 2017 – Klæbu kommune
Avlagt etter kontantprinsippet

2017

2016

Endring

Likvider
Skyldig skattekreditorene
Skyldig andre
Innestående margin
Udisponert resultat
Sum

40 035 417,90
-2 265 839,73
-4 455,00
-37 765 123,00
0,00
0,17

37 926 465,11
-758 223,93
-18 148,00
-37 150 093,00
-0,18
0,00

5,6 %
198,8 %
-75,5 %
1,7 %
-

Arbeidsgiveravgift
Finansskatt lønn
Kildeskatt mv – 100 % stat
Personlige skatteytere
Tvangsmulkt
Upersonlige skatteytere
Renter
Innfordring
Sum

-63 869 620,99
-752 044,00
0,00
-475 624 319,40
-353 129,00
-36 159 968,59
-482 833,02
-12 556,00
-577 254 471,00

-63 041 509,99
-3 218,00
-475 846 428,71
-10 249,00
-20 115 413,66
-261 972,92
-8 765,74
-559 287 558,02

1,3 %
-0,05 %
3345,5 %
79,8 %
84,3 %
43,2 %
3,2 %

63 869 621,00
146 113 743,00
32 356 607,00
149 553 906,01
185 360 594,00
-0,18
0,00
577 254 470,83
0,00

63 041 511,00
143 569 168,00
31 497 025,00
145 327 416,97
175 837 944,00
-1,01
14 494,06
559 287 558,02
0,00

1,3 %
1,8 %
2,7 %
2,9 %
5,4 %
82,2 %
3,2 %
0,0 %

Fordelt til Folketrygden arbeidsgiveravgift
Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift
Fordelt til Fylkeskommunen
Fordelt til kommunen
Fordelt til Staten
Krav som er ufordelt
Videresending plassering mellom kommuner
Sum
Sum totalt

Kemneren i Trondheimsregionen bekrefter at skatteregnskapet for Klæbu kommune i 2017 er
ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for
skatteoppkrevere § 3-2. Det er ikke mottatt pålegg om regnskapsføringen, rapporteringen og
avleggelsen av skatteregnskapet fra regional kontrollenhet i 2017.
Trondheim 19. januar 2018

Gaute Bjøru
Kemner
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1.2 Marginoppgjør
Margin for inntektsåret 2016
Innestående margin for inntektsåret 2016 pr. 31.10.2017
For mye avsatt margin for inntektsåret 2016
Marginprosent

6 252 456
6 252 445
9,0 %

Margin for inntektsåret 2017
Innestående margin for inntektsåret 2017 pr. 31.12.2017
Marginprosent

37 765 123
9,0 %

Marginoppgjøret for inntektsåret 2016 viser et overskudd på kr. 6 252 445, noe som utgjør en
økning på kr. 2 880 798 (85,4 %) fra året før. Marginprosenten er pr. 31.12.2017 på 9,0 %,
sist endret i april 2012. Kemneren foreslår ingen endringer i marginprosenten for inntektsåret
2018.
Marginoppgjøret kan ha stor betydning for novemberoppgjøret hvert år. Det er derfor ønskelig
med et positivt marginoppgjør slik at skattekreditorene slipper å få redusert skatteinnbetaling i
november.

1.3 Skatteavregning 2016
Upersonlige skattytere
Inntektsår
Antall upersonlige skattytere totalt
Antall med restskatt
Restskatt kr.
Overskytende forskudd kr.

2016
243
62
17 810 293
4 541 130

2015
242
77
6 123 655
8 010 122

2014
223
73
6 721 411
8 450 977

Personlige skattytere
Inntektsår
Antall personlige skattytere totalt
Antall med restskatt
Restskatt kr.
Overskytende forskudd kr.

2016
4 887
776
16 843 814
38 018 503

2015
4 882
845
22 078 342
39 989 803

2014
4813
819
18 858 334
40 086 348
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1.4 Skatte- og avgiftsinngang 2017
1.4.1 Total skatte- og avgiftsinnbetaling
Brutto innbetalt skatt og arbeidsgiveravgift (beløp i millioner kroner)
År
På landsbasis1
Klæbu kommune

2017

2016

2015

2014

810 616,0

7,3 %

755 738,0

-5,0 %

795 752,0

-5,2 %

839 602,0

577,3

3,2 %

559,3

3,6 %

540,0

5,0 %

514,2

1.4.2 Kemneren i Trondheimsregionen – Klæbu kommune
Fordeling til skattekreditorene (beløp i millioner kroner)
År

2017

2016

2015

2014

Klæbu kommunes andel

149,6

3,0 %

145,3

10,5 %

131,5

2,1 %

128,8

Skatt til fylkeskommunen
Medlemsavgift til
folketrygden

32,4

2,9 %

31,5

7,5 %

29,3

2,4 %

28,6

146,1

1,7 %

143,6

6,1 %

135,3

7,6 %

125,8

Arbeidsgiveravgift

63,9

1,4 %

63,0

3,3 %

61,0

6,1 %

57,5

Fordelt til Staten

185,4

5,5 %

175,8

-3,9 %

183,0

5,5 %

173,5

1.4.3 Klæbu kommunes andel
Skatteinnbetalingen til Klæbu kommune er på kr. 149,6 millioner. Dette utgjør en økning på
3,0 % i forhold til fjoråret. Landets kommuner samlet sett har til sammenligning opplevd en
økning på 4,5 %.

1

Tallene på landsbasis er hentet fra SSB, og inkluderer skattearter som for eksempel ordinær- og særskatt
på utvinning av petroleum som ikke utgjør en del av skatteinnbetalingen til landets kemnerkontorer.
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2. KEMNERENS VIRKSOMHET
2.1 Ansvarsområde
Kemneren i Trondheimsregionen er skatteoppkrever i kommunene Trondheim og Klæbu.
Kemneren mottar og innkrever formues- og inntektsskatt, kildeskatt, arbeidsgiveravgift og
trygdeavgift. Innbetalingene føres og avstemmes i et eget skatteregnskap og fordeles til
skattekreditorene kommunen, fylkeskommunen og stat.
Kemneren utøver arbeidsgiverkontroll i Trondheim, Klæbu og Fosen. Formålet er å sikre at
arbeidsgivere overholder sine plikter etter skatteloven, skattebetalingsloven,
skatteforvaltningsloven og folketrygdloven. Kontrollen rettes primært mot arbeidsgivers
oppgave-, skatte-, trekk- og avgiftsplikt.
Videre har kemneren ansvaret for tvangsinnfordring av parkeringsgebyr og kommunale
avgifter for Trondheim kommune.

2.2 Organisering
2.2.1 Organisasjonskart

Kemner

Avdeling bedrift

Avdeling person

Avdeling kontroll

Avdeling bedrift har ansvaret for føring av skatteregnskapet og innfordring av forskuddstrekk,
arbeidsgiveravgift, upersonlig restskatt og forskuddsskatt. Avdelingen har også ansvaret for
fordringsanmeldelser og oppfølging av konkurser, oppfølging av utleggstrekk og innkreving
av kommunale parkeringsgebyr.
Avdeling person har ansvaret for innfordring av personlig restskatt og forskuddsskatt.
Innfordringen av kommunal eiendomsavgift er også lagt til denne avdelingen.
Avdeling kontroll har ansvaret for stedlig arbeidsgiverkontroll i Trondheim, Klæbu og i syv
kommuner på Fosen.
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2.2.2 Ressurser og kompetanse
Kontoret har etter kemnerens vurdering tilstrekkelig kompetanse innenfor våre tre
hovedområder:




Skatteregnskap
Innfordring
Arbeidsgiverkontroll

Fordeling av årsverk til skatteoppkreverfunksjonen i Trondheim og Klæbu pr. 31.12.2017:
Område

Årsverk

%- andel fordelt

3,1

7,9 %

Innfordring

16,0

40,6 %

Arbeidsgiverkontroll

14,7

37,3 %

Administrative oppgaver
Totalt

5,6
39,4

14,2 %
100 %

Skatteregnskap

I tillegg benyttes 1,5 årsverk til innfordring av kommunale krav og 2 årsverk til
arbeidsgiverkontroll på Fosen.
Stilling

Utdannelse

Kemner
Avdelingssjef
Rådgiver

Jurist
2 revisor/økonom, 1 ingeniør
1 samfunnsøkonom, 1 sosiolog/HRM,
1 siviløkonom, 1 jurist/økonom, 3 jurister, 1 statsviter
Jurist
4 høyskoleutdanning, 1 økonom, 2 revisorer
8 høyskoleutdanning, 4 økonomer, 2 revisorer, 1 matematiker
4 merkantile fag, 4 høyskoleutdanning

Advokat
Spesialkonsulent
Førstekonsulent
Konsulent
Totalt

Antall
1
3
8
1
7
15
8
43

2.3 Internkontroll
Internkontroll skal sikre at vi planlegger, organiserer, utfører og kvalitetssikrer våre aktiviteter
i samsvar med gjeldende regelverk og resultatkrav, og at dette gjøres ut fra en risiko- og
vesentlighetsvurdering.
I 2017 har hovedmålet vært å fortsette å opprettholde de gode internkontrollrutinene som er
på plass ved kontoret. Dessuten har vi begynt med en omfattende gjennomgang av
risikovurderinger på kontorets arbeidsprosesser. Risikovurdering er en dynamisk og
gjentakende prosess der formålet er å identifisere og vurdere hendelser og risiko knyttet til
ulike arbeidsprosesser. Eksisterende tiltak kan dermed vurderes i lys av det oppdaterte
9
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risikobildet. Dette er et viktig verktøy for å gardere oss mot risikoelementer i arbeidet vårt, og
begrense kontorets sårbarhet.
Vi har ikke mottatt pålegg fra revisjonen knyttet til driftsåret 2017. En økende
oppmerksomhet rundt egen internkontroll har bidratt til dette.

3. INNFORDRING AV KRAV
3.1 Restansesituasjonen
3.1.1 Total skatte- og avgiftsrestanse pr. 31.12.2017

Skatteart

Sum restanse
pr. skatteart
Arbeidsgiveravgift inkl.
Renter
Artistskatt
Finansskatt
Forsinkelsesrenter
Forskuddsskatt
Forskuddsskatt person
Forskuddstrekk inkl.
renter
Gebyr
Innfordringsinntekter
Inntekt av summarisk
fellesoppgjør
Kildeskatt
Restskatt inkl. renter og
tilbakesøkingskrav
Restskatt person inkl.
renter og
tilbakesøkingskrav
Tvangsmulkt
Sum restanse diverse
krav
Diverse krav
Sum restanse
pr. skatteart
inkl. diverse krav

Restanse
31.12.2017

Herav
berostilt
restanse
31.12.2017

Restanse
31.12.2016

Herav
berostilt
restanse
31.12.2016

Endring i
restanse

Endring i
berostilt
restanse

8 317 942

0

8 051 908

0

266 034

0

244 525

0

120 100

0

124 425

0

0
0
476 928
0
1 665 991

0
0
0
0
0

0
0
482 541
16 200
1 407 508

0
0
0
0
0

0
0
(-) 5 613
(-) 16 200
258 483

0
0
0
0
0

296 096

0

142 010

0

154 086

0

0
90 736

0
0

0
119 063

0
0

0
(-) 28 327

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232 209

0

701 470

0

(-) 469 261

0

5 110 183

0

5 060 761

0

49 422

0

201 274

0

2 255

0

199 019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 317 942

0

8 051 908

0

266 034

0

Total skatte- og avgiftsrestanse har i 2017 økt med kr. 266 034. Økningen gjelder i hovedsak
skatteartene arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk, tvangsmulkt og personlig forskuddsskatt.
Utskrevet personlig forskuddskatt for 2017 utgjorde ved årsskiftet kr. 14,7 millioner. Til
sammenligning var utskrevet forskuddsskatt 2016 ved forrige årsskifte kr. 13,5 millioner
10
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kroner, altså en økning i 2017 på omkring kr. 1,2 millioner. Innbetalt forskuddskatt 2017
ligger omkring 1 prosentpoeng lavere enn tilsvarende for forskuddskatt 2016.
Restansesituasjonen for personlig restskatt er tilnærmet uforandret sammenlignet med 2016.
Økning i totalrestanse for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk skyldes krav som oppsto i
2017.
Restanse for upersonlig restskatt ble redusert med kr. 469 261 i 2017. Gjenstående krav ved
årsskiftet gjelder restskatter for årene 2016 og 2015.
Restansen for tvangsmulkt gjelder i sin helhet ilagt tvangsmulkt for manglende levering av
skattemelding for inntektsåret 2016. I henhold til retningslinjer fra skattedirektoratet er
tvangsmulkt unntatt fra tvangsinnfordringstiltak ut over sikring av krav.
3.1.2 Eldre restanser

Inntektsår

Sum restanse (debet) kr.

Herav skatteart restskatt person kr.

2015

835 040

604 467

2014

324 994

243 997

2013

178 115

127 410

2012

351 433

158 764

2011

159 818

107 524

2010 – 1995

3 650 709

1 994 770

Vi følger opp eldre krav jevnlig. I tillegg til oppfølging via arbeidslisten i Sofie tar vi ut
restanseliste for eldre enkeltår og gjennomgår disse mot Sofie for å sjekke status og se etter
utleggsmuligheter.
Rapporten Restanseliste – forelda krav tas ut jevnlig med foreldelsesdato frem i tid slik at vi
kan se hvilke krav som nærmer seg foreldelse. Krav som bør avskrives blir avskrevet straks
etter at foreldelse har inntrådt. Vi foretar foreldelsesavbrytende tiltak der dette er tjenlig. I de
tilfellene hvor krav er forsøkt sikret tidligere og ny foreldelsesfrist nærmer seg, sjekker vi
utleggs- eller trekkmuligheter. Dersom dette ikke finnes, vil kravet som hovedregel bli
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avskrevet som foreldet.

3.2 Avskrivninger og ettergivelser
Vi avskriver krav i forbindelse med nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, etter gjennomført
gjeldsordning, i dødsbo med intet til skifte, ved foreldelse og summarisk iht. retningslinjer for
avskrivning av 22. mars 2012. Krav ettergis enten av hensyn til skyldneren eller av
innfordringsmessige hensyn jf. skattebetalingsloven §§ 15-1 og 15-2.
Avskrivninger og ettergivelser 2017
Ordinær avskrivning
Summarisk avskrivning
Ifm. nedsettelse av pensjonsgivende inntekt
Ettergivelse
Totalt

Beløp kr.
222 402
6 404
0
22 440
251 246

3.3 Innfordringens effektivitet
3.3.1 Resultater pr. 31.12.2017

Personlige skattytere
Restskatt person 2015
Innbetalt pr. 31.12.2017
Målkrav pr. 31.12.2017

97,33 %
95,0 %

Innfordret pr. 31.12.2017
Målkrav pr. 31.12.2017

67,80 %
52,0 %

Forskuddsskatt person 2016
Innbetalt pr. 31.12.2017
Målkrav pr. 31.12.2017

98,84 %
99,2 %

Upersonlige skattytere
Restskatt selskap 2015
Innbetalt pr. 31.12.2017
Målkrav pr. 31.12.2017

99,32 %
99,4 %

Arbeidsgiveravgift 2016
Innbetalt pr. 31.12.2017
Målkrav pr. 31.12.17

100 %
99,8 %
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Forskuddsskatt selskap 2016
Innbetalt pr. 31.12.2017
Målkrav pr. 31.12.2017

100 %
99,9 %

Forskuddstrekk 2016
Innbetalt pr. 31.12.2017
Målkrav pr. 31.12.2017

100 %
99,9 %

Klæbu kommune

3.3.2 Personlige skattytere
Vi nådde med god margin målkravet for personlig restskatt 2015 både når det gjaldt innbetalt
og innfordret. Det gjenstår 27 skattepliktige med krav. Til sammenligning var det 23
skattepliktige med ubetalt personlig restskatt 2014 ved forrige årsskifte.
Resultatet for innbetalt personlig forskuddskatt 2016 ble 0,36 prosentpoeng lavere enn
målkravet. Dette skyldes tre restanser på til sammen kr. 154 000 som ikke lot seg innfordre
før årsskiftet.
Vi opprettholdt vårt fokus på store, nye krav i 2017. Vi benyttet de tilgjengelige virkemidlene
telefoninkasso, utleggstrekk, utleggsforretning, motregning og tvangsdekning. Opplysninger
fra a-meldingene gjør oss i stand til å legge ned utleggstrekk raskere enn tidligere. Det ble
ikke innvilget betalingsavtaler i 2017.
Resultatet for personlig restskatt må også sees i sammenheng med andel skjønnsfastsatte krav
for samme inntektsår. Erfaringsvis er det mer ressurskrevende å innfordre skjønnsfastsatte
krav. Skjønnsfastsettelsesprosenten for 2015 var 2,11 mot tilsvarende 0,84 for inntektsåret
2014. Dette utgjør en økning i skjønnsfastsatte krav på over kr. 300 000. For at
skjønnsfastsettelsene skal bli så riktige som mulig, har vi også i 2017 gjennomført en
ringekampanje til skattepliktige som ikke har levert skattemelding.
3.3.3 Upersonlige skattytere
Arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2016 ble innbetalt i sin helhet i
2017. Innfordret beløp utgjorde mellom 0,6 og 2 % av sum krav for disse skatteartene.
Målkravet for upersonlig restskatt ble ikke innfridd. 10 % av totale krav for denne skattearten
var gjenstand for innfordringstiltak, og ved utgangen av 2017 var det ett enkelt krav som ikke
var betalt.
For kommunene Klæbu og Trondheim samlet, ble det avholdt 520 utleggsforretninger i 2017.
Totalt for begge kommunene ble det innfordret kr. 10,56 millioner ved utlegg i bankkonti.
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3.4 Konkurser
2017
1
1

Begjæringer
Konkursåpninger

2016
0
0

2015
0
0

2014
2
1

2013
2
2

3.5 Skatteutvalget
Det regionale skatteutvalget behandler søknader om ettergivelse av skattekrav etter innstilling
fra skatteoppkreveren. Dersom omsøkt hovedstol overstiger kr. 200 000, er det skattekontoret
som avgjør søknaden, men da med forslag fra skatteutvalget. Ettergivelse er i disse sakene
begrunnet med hensynet til skyldner. Vilkårene følger av skattebetalingsloven § 15-1.
År
Antall saker

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

0

0

0

0

0

0

0

3.6 Særnamskompetanse
Skattebetalingsloven kapittel 14 tillegger kemneren særnamskompetanse. Dette innebærer
myndighet til å foreta utleggsforretninger til sikring og inndrivelse av skatte- og avgiftskrav.
Særnamskompetansen har stor betydning for Kemneren i Trondheimsregionen. Samtlige
utleggsforretninger i Trondheim og Klæbu i 2017 ble avholdt uten involvering av
namsfogden. Videre er det i 2017 sendt 1 919 pålegg om trekk i lønn til dekning av personlige
skattekrav. Det bemerkes at det også løper utleggstrekk fra tidligere år.
Særnamskompetansen ble også benyttet til tvangsinnfordring av parkeringsbøter. Totalt
sendte vi pålegg om trekk i lønn i 854 saker for Trondheim Parkering KF. Innfordret beløp i
2017 ble på kr. 910 062. Ved utgangen av året var 61 krav helt eller delvis ubetalt.
Ordningen muliggjør en effektiv prosess fra beslutning til gjennomføring. Dette gir oss
raskest mulig innfordring og et fortrinn i dekningskappløpet.
I 2017 ble det nedlagt 76 trekkansvar mot arbeidsgivere som unnlot å gjennomføre
utleggstrekk i henhold til utsendt pålegg. Samlet innbetaling etter trekkansvar ble kr. 776 778.
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4. KONTROLL AV ARBEIDSGIVERE
4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen
Kontrollavdelingen hos Kemneren i Trondheimsregionen utfører stedlige kontroller for
kommunene Trondheim og Klæbu, samt stedlig kontroll for syv kommuner på Fosen.

4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller
Antall planlagte kontroller for Trondheim og Klæbu i 2017 var 349. Dette utgjør 5 % av totalt
antall opplysningspliktige i kommunene.
Antall gjennomførte kontroller i Trondheim og Klæbu i 2017 var 360, hvorav 350 ble avholdt
i Trondheim. Dette utgjør 5,1 % av totalt antall opplysningspliktige i kommunene.
Til sammenligning gjennomførte vi 292 kontroller i Trondheim og Klæbu i 2016, hvorav 285
ble avholdt i Trondheim.

4.3 Resultater fra kontrollene

Styringsparametre og statistikk for kontroll
Antall* arbeidsgivere i kommunen som har vært gjenstand for stedlig
kontroll
Avdekking inntekt
Avdekking grunnlag arbeidsgiveravgift
Antall kontroller med treff
Vedtak (beløp) fra skattekontoret som andel av forslag fra SKO (inntekt)
Vedtak (beløp) fra skattekontoret som andel av forslag fra SKO (grunnlag
arbeidsgiveravgift)

Målkrav

2017

5%

5,1 %

50 %
90 %

734 158
0
66,7 %
-%

90 %

-%

* Trondheim og Klæbu vurderes samlet

4.4 Vurdering av kontrollaktiviteten
Bemanning
Pr. 31.12.2017 har kontrollavdelingen 16,6 stillinger som kan benyttes til
arbeidsgiverkontroll, inkl. ledelse, kvalitetssikring og systemutvikling. Ca. to årsverk benyttes
til kontrollaktivitet på Fosen, samt at to personer er ute i lengre permisjoner
(foreldrepermisjon). Vi har benyttet 1 548 dagsverk til bokettersyn i Trondheim og Klæbu,
noe som er ca. 13 % mer enn i 2016.
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Resultatindikatorer
Vi har gjennomført totalt 360 arbeidsgiverkontroller i Trondheim og Klæbu, mens
målsetningen var 349 arbeidsgiverkontroller. Vi har således oppfylt målkravet fra Skatteetaten
vedrørende kontrollhyppigheten. Gjennomførte arbeidsgiverkontroller fordeler seg med
(Klæbu i parentes) 98 (3) avdekkingskontroller, 90 (0) formalkontroller, 146 (7)
undersøkelseskontroller og 26 (0) oppfølgingskontroller. Vi har gjennomført ca. 21 % flere
kontroller i Trondheim og Klæbu i 2017 enn i 2016.
Internkontroll
Kontrollavdelingen har en relativt omfattende kvalitetssikring av rapporter. Tilbakemeldinger
fra Skatteetaten indikerer at kvaliteten på bruk av Koss og de rapporter som utarbeides er god.
Vi har i løpet av 2017 utarbeidet og implementert et eget skjema for kvalitetssikring som skal
bidra til å dokumentere kvalitetssikringen i Koss på en bedre måte.
Økt fokus på risikobasert utplukk av kontrollobjekt og bedre utnyttelse av Koss
Vi har omfordelt og omstrukturert oppgaver knyttet til utplukk av kontrollobjekter og
utvikling av maler og metodikk i Koss for å kunne benytte systemet mer effektivt og
målrettet. Avdekkingsprosent og tilbakemeldinger fra revisjonen i forbindelse med
kontrollbesøk, indikerer at dette har blitt bra. Forbedringsarbeidet vil fortsette i 2018.
Økt fokus på sikkerhet
Kontrollavdelingen har startet arbeidet med å utarbeide en sikkerhetsinstruks som ivaretar
både den faktiske og opplevde sikkerheten hos den enkelte medarbeider. Foreløpig instruks er
gjennomgått og implementert. Instruksen ferdigstilles i 2018.

4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører
Samlokalisert A-krimgruppe
Vi deltar med 80 % stilling i en samlokalisert A-krimgruppe. Vi har i tillegg deltatt i flere
felles aksjoner med A-krimgruppen. Gruppen er et samarbeidsprosjekt i regionen med blant
annet Skatteetaten, politi, toll, NAV og Arbeidstilsynet. Samarbeidet er, etter vår vurdering, et
viktig virkemiddel i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet, hvor en av hovedmålsetningene er å
sikre seriøse bedrifter gode konkurranseforhold innenfor sine bransjer. Vi har forsøkt å legge
opp deltakelsen i A-krimsamarbeidet slik at arbeidet i størst mulig grad bidrar til
måloppnåelse på resultatindikatorer fastsatt av Skatteetaten. Vi opplever å ha lykkes med
dette. Vi har videre vurdert å styrke ressursene som benyttet til arbeidet mot A-krim for å
understøtte samlokalisert enhet på en bedre måte, men dette arbeidet har blitt utsatt i påvente
av at det skal foretas en helhetlig vurdering av den totale A-krimsatsningen på kontoret.
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Pilot for utplukk av kontrollobjekter
Skatt Vest har i samarbeid med Skatt Midt-Norge utarbeidet en prediktiv modell for
utvelgelse av kontrollobjekter til arbeidsgiverkontroll. Modellen bygger på en analyse av
datagrunnlaget, arbeidsprosesser og samhandling i oppgaveløsningen og risikobildet på
lønnsområdet. Formålet med prosjektet er å sikre et bedre risikobasert utplukk med mindre
bruk av ressurser. Avdelingen har deltatt i første pilot, og har i den forbindelse avholdt 20
kontroller i Trondheim og én kontroll i Klæbu. Avdekkingsprosenten i prosjektet var hhv. 25
% i Trondheim og 100 % i Klæbu. Avdekkingsprosenten på øvrige utplukk (utenfor pilot) i
Trondheim var 68 % og i Klæbu på 50 %.

Deltakelse i utvikling av nye resultatindikatorer for arbeidsgiverkontrollen
Skattedirektoratet igangsatte i 2017 et arbeid med å gjennomgå alle styringsparametre og
forklaringsvariabler på innkrevingsområdet og for arbeidsgiverkontrollen, med tanke på
endringer fra 2018. Kontrollavdelingen er representert i arbeidsgruppen fra regionene for
arbeidsgiverkontroll sammen med en representant for Skatteetaten. Gruppen kom frem til et
forslag som kun delvis vil bli implementert i 2018.
Avholdelse av kurs innenfor Koss i regi av Skattedirektoratet
En medarbeider ved kontrollavdelingen har i 2017 holdt kurs i Koss for nye kontrollører.
Dette i regi av Skattedirektoratet.

4.6 Gjennomførte informasjonstiltak
Kontrollavdelingen har ikke gjennomført spesielle informasjons- eller veiledningstiltak rettet
mot arbeidsgivere i Klæbu kommune i 2017.
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VEDLEGG
Årsregnskap for Klæbu kommune – detaljert for 2017
Likvider

2017
2016
40.035.417,90
37.926.465,11
0,00
0,00
0,00
0,00
40.035.417,90
37.926.465,11
Int fordelt folketr arbavg
-423.034,02
-417.036,02
Int fordelt folketr medlavg
-667.338,98
-515.230,98
Int fordelt stat FS
-6.702.328,01
-535.255,01
Int fordelt til fylkeskomm
-302.474,00
-114.655,00
Int fordelt til kommunen
-1.526.879,73
-528.976,94
Int fordelt til stat TS mv
341.596,01
-122.188,99
Mellomregnskapskonto
6.035.376,00
859.076,01
Oppgjørskonto RAFT
979.243,00
616.043,00
-2.265.839,73
-758.223,93
Diverse debitorer og kreditorer
0,00
-17.733,00
Innbetalinger ikke inntektsført
-4.455,00
-415,00
Uidentifiserte innbetalinger
0,00
0,00
-4.455,00
-18.148,00
Innestående margin
-37.765.123,00
-37.150.093,00
Udisponert resultat
0,00
-0,18
-37.765.123,00
-37.150.093,18
Arbeidsgiveravgift
-63.869.620,99
-63.041.509,99
Finansskatt lønn
-752.044,00
Kildeskatt mv - 100% stat
0,00
-3.218,00
Personlige skatteytere
-475.624.319,40
-475.846.428,71
Tvangsmulkt
-353.129,00
-10.249,00
Upersonlige skatteytere
-36.159.968,59
-20.115.413,66
-576.759.081,98 -559.016.819,36
Renteinntekter
-555.327,63
-454.399,76
Renteutgifter
72.494,61
192.426,84
-482.833,02
-261.972,92
Innfordringsinntekter
-30.052,02
-9.334,71
Innfordringsutgifter
17.496,02
568,97
-12.556,00
-8.765,74
Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift
63.869.621,00
63.041.511,00
Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift
146.113.743,00
143.569.168,00
Fordelt til Fylkeskommunen
32.356.607,00
31.497.025,00
Fordelt til kommunen
149.553.906,01
145.327.416,97
Fordelt til Staten
185.360.594,00
175.837.944,00
Videresending plassering mellom kommuner
0,00
14.494,06
577.254.471,01 559.287.559,03
Krav som er ufordelt
-0,18
-1,01
0,00
0,00
Bank
Kontanter
Utbetalinger som ikke er gjennomført

Likvider
Skyldig skattekreditorene

Skyldig skattekreditorene
Skyldig andre

Skyldig andre
Ikke fordelt til skattekreditorer
Ikke fordelt til skattekreditorer
Innbetalt skatter og avgifter

Innbetalt skatter og avgifter
Renter
Renter
Innfordring
Innfordring
Fordelt skattekreditorene

Fordelt skattekreditorene
Ufordelt
Sum totalt

Trondheim 19. januar 2018
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Forklaring til årsregnskapet
Årsregnskapet er avlagt etter kontantprinsippet. Årsregnskapet viser skatter og avgifter mv
som er innbetalt i løpet av regnskapsåret.
Innbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen, fylkeskommunen, folketrygden og
staten (skattekreditorene), etter gjeldende fordelingstall.
Sumlinjene i årsregnskapet:


Likvider
Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og eventuelt
kontantbeholdning.



Skyldig skattekreditorene
Fordelingsoppgjøret til skattekreditorene for desember, står som gjeld i balansen pr.
31.12. Skatteoppkreveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til skattekreditorene senest
10. januar.
Dersom dette er et positivt beløp, har skatteoppkreveren en fordring på
skattekreditorene. Skattekreditorene skal innbetale dette beløpet til skatteoppkreveren
senest 20. januar.



Skyldig andre
Dette beløpet består av uidentifiserte og uplasserte innbetalinger, som ikke er fordelt
til skattekreditorene på grunn av mangelfull informasjon fra den som innbetaler.



Innestående margin
Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter
inntektsåret skal det holdes tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og
forskuddsskatt som margin. Marginen skal nyttes til oppgjør med skattytere som får til
gode skatt ved avregning.



Udisponert resultat
Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.



Innbetalte skatter og avgifter, Renter, Innfordring
Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, finansskatt, forskuddstrekk fratrukket
marginavsetning, forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere, restskatt og
overskytende forskudd for personlige og upersonlige skattytere, kildeskatt,
tvangsmulkt samt renter og gebyrer.



Fordelt til skattekreditorene
Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til
skattekreditorene i henhold til gjeldende fordelingstall.
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Krav som er ufordelt
Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.



Videresending plassering mellom kommuner
Dette gjelder innbetalinger i mellomregning med andre kommuners skatteregnskap.
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