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1.

Generelt

Skatteoppkreverne
samsvar

skal i henhold

med retningslinjer

også utarbeide
Årsrapporten
ivaretatt

om skatteoppkreverens
til Skatteoppkreverinstruksen

gitt av Skattedirektoratet.

et årsregnskap
skal omhandle

virksomhet

som vedlegges
hvordan

§ 2—9nr. 1 utarbeide

I henhold til § 3-3 nr.

en årsrapport

i

2 skal skatteoppkreveren

årsrapporten.

oppgavene

skatteregnskap,

innkreving

og arbeidsgiverkontroll

er

ved skatteoppkreverkontoret.

1.1 Skatteoppkreverkontoret

- organisering,

ressurser

og kompetanse

Organisering
Ressurser
Kemnerkontoret
i Orkdalsregionen
er et tjenestesamarbeid
Snillfjord, Hitra og Frøya med Orkdal som vertskommune.
For 2017 er det 6 årsverk
funksjonen.

ved skatteoppkreverkontoret

2 av disse årsverkene

mellom Orkdal, Agdenes, Rindal, Meldal,
Tjenestesamarbeidet
startet 01.02.2013.

som benyttes

til skatteoppkrever-

har vært vakante det siste året.

ltillegg er det kjøpt tjenester 1,9 årsverk ifelles (interkommunal) arbeidsgiverkontroll.
årsverk ved kontoret, hvorav 2 er vakante.
3 av de ansatte har arbeidsplass
(avdelingskontoret).

2 saksbehandlere

(hovedkontoret),

mens 1 ansatt har arbeidsplass

ved kontoret jobber både med skatteregnskap
primærtjobber
med innfordring.

1 saksbehandlere
Kemner arbeider

på Orkanger

i hovedsak

med tyngre innfordring,

Totalt blir det 7,9

administrasjon

og innfordring,

på Hitra

mens

samt noe informasjonsvirksomhet.

Kompetanse
Kemnerkontoret
har tilstrekkelig med kompetanse og ressurser både på skatteregnskap
og innfordring.
Kompetanse på arbeidsgiverkontrollen
ivaretas da kontoret er innlemmet i interkommunal
arbeidsgiverkontroll.
i

Alle ansatte

har i løpet av året deltatt på kurs og møter for kompetanseheving

Skatt Midt-Norge.
Universitet

Tabellen

i Agder,

og oppdatering

som avsluttes

viser ressursbruk

sommeren

2018.

ved skatteoppkreverkontoret,

fordeling

av årsverk

rsverk

per område

%-andel

fordelt
Skattere

nska

0,2

28,6%

Innfordrin

0,2

28,6%

Arbeids iverkontroll
Administrative
o
SUM

aver

0,2
0,1
0,7

28,6%
14,2%
100.0%

Årsrapport

18.01.2018

år/dato:

i regi av

1 saksbehandler har høsten 2017 startet kurset "Innfordring av pengekrav" i regi av

Skatteoppkreveren

i Meldal

l

4

Vurdering

av ressurssituasjon

og kompetanse

1.2 Internkontroll
Kemnerkontorets interne kontroll og rutinebeskrivelser
samsvar med gjeldende lover og instrukser.

skal sikre at oppgaveløsningen

er forsvarlig

og i

Tilganger, rollesett og fullmakter er kontrollert og ajourført pr. 31.12.2017.
Rutinebeskrivelsene
Kemnerkontoret

blir jevnlig oppdatert.

utarbeider hvert år en virksomhetsplan

som er styrende for arbeidet ved kontoret.

1.3 Skatteutvalg
Kemnerkontoret

har ikke behandlet noen saker og sendt til Skatteutvalget i 2017.

1.4 Skattekontorets
Skattekontoret
31 .032017.

kontroll

har gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen,

Skatteoppkreverkontoret

2.

av skatteoppkreverfunksjonen
jf. rapport datert

er ikke gitt pålegg som følge av kontroll.

Skatteregnskapet

Skatteoppkreverens

arbeid med skatteregnskapet

innbefatter regnskapsføring.

regnskapsavleggelse,

behandling av inn- og utbetalinger, krav, periodisk oppgjør og fordeling til skattekreditorene.

2.1 Avleggelse

av skatteregnskapet

Skatteoppkreveren

bekrefter at skatteregnskapet

for 2017 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med

gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere

2.2 Vurdering

av skatteinngangen

Det vedlagte årsregnskapet

viser skatteinngangen

Total skatte- og avgiftsinngang

Total
skatteinn an

av 8.april 2014 § 3-3 nr. 2.

for regnskapsåret

i forhold til foregående

2017
333102487

Det registreres en nedgang i skatteinngangen

2016
337393860

2017.

regnskapsår

Endrin
- 4 291373

iforhold til 2016 på 1,3%.

Endrin i %
- 1,3

i

Dette skyldes i all hovedsak

nedgang i personinntekter.

Årsrapport år/dato: 18.01.2018

Skatteoppkreveren i Meldal

i

u

S

Kommunens

andel av skatteinngangen

Kommunens
skatteinn
an

2017
89 845 846

Det registreres
Årsaken
.:.

Økning

skyldes

i forskuddstrekk

følgende

fra arbeidgivere

i personinntekt

Endrin
i 0/”
0,7

Endrin
621 222

andel av Skatteinngangen

hovedsakelig

i inntektskorreksjon

0:— Nedgang

2016
89 224 624

en økning av kommunens

til økningen

oz- Økning

i regnskapsåret

fra 2016 til 2017

med 0,7%.

forhold:

— ca kr 1,6 mill.

— ca kr 2,1 mill.
— ca kr 3,1 mill.

2.3 Margin
Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter inntektsåret skal
skatteoppkrever

holde tilbake en bestemt

margin. Marginen
Tabellen

skal brukes til oppgjør

under viser marginavsetning

Gjeldende

3.

og forskuddsskatt

som

som får til gode skatt ved avregning.
2016 og 2017.

per 31.10.2017
inntektsåret 2016
8.239.355
8.239.348

per 31.12.2017
inntektsåret 2017
29.944.194

12

til marginavsetningen

prosentsats

Innfordring

synes å være riktig.

av krav

I henhold til skatteoppkreverinstruksen
forfall, og gjennomføres
skatteoppkreveren

§ 4-3 skal innfordring

etter en helhetlig

legge avgjørende

skje hurtig og effektivt,
som forholdene

av innbetalt forskuddstrekk

for inntektsårene

Innestående mar in
For m e avsatt mar in
For lite avsatt mar in
Prosentsats

Kommentarer

prosent

med skattytere

samtidig

vurdering.

iverksettes

Ved vurdering

vekt på tiltak som enkeltvis

som det overfor skyldner

uten unødig opphold

av innfordringstiltak

etter

skal

eller samlet bidrar til at oppgjør

blir utvist den hensynsfullhet

kan

og varsomhet

tillater.

l

Årsrapport

år/dato:

18.01.2018

Skatteoppkreveren

i Meldal
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3.1 Restanseutviklingen
Totale restanser

og berostilte

viser totale restanser

Tabellen

krav

og berostilte

krav for 2017 og 2016, samt endring fra i fjor for restanse

og berostilte krav.

Restanse

Herav

31.12.2017

berostilt

Restanse
31.12.2016

restanse
31 .12.201 7

Skatteart

Herav

Endring

berostilt

restanse

i

restanse

restanse

31 .1 2.2016

Reduksjon

Reduksjon

(-)
Øknin
Sum restanse
r. skatteart
ift

iverav
Arbeid
Artistskatt
Finansskatt
Forsinkelsesrenter
Forskuddsskatt

Geb r
lnnfordn'n

6 690 819
299 020
0

63 725

—567101
-54 714
0

734 022
15 570

1 881

-79 526
-13 320

338 418
347 013
0
22 832

713 635
500 550
0
31 861

0
0
116 913
4183 881
213609

0
0
231 750
4164 411

0
0

0
0

sinntekter

inntekt av summarisk
'ør
felleso
Kildeskatt
Restskatt
erson
Restskatt
Tvan smulkt
Sum restanse
diverse krav
Diverse krav
Sum restanse
pr. skatteart
krav
inkl. diverse

OG

60 81

0

hovedsakelig
skatteart

og utviklingen

til restansesituasjonen
pr. utgangen

forskuddsskatt

av 2017 viser en nedgang

person, firmabeskatning

som heter tvangsmulkt,

hvor det er oppstått

e

Antall

skatte

ere

på kr 567.101.

og forslnkelsesrenter.

Avskrevet

belø

804.727

Etter ivelse
Nedsettelse pensjons-

kr

O

kr

0
804.727

inntekt

Årsrapport år/dato: 18.01.2018

kr

08000

-31 3

-31 883

U'IOOO

Skatteoppkreveren

Dette gjerlder
Det er oppretta

på kr 213.609.

en restanse

kr

ivende

0000

i restanser

Avskrivin

SUM

-567 101

63 725

Avskrivning/ettergivelser:
Kravt

-51

0
0

6 690 819

31842

6123 718

Restansesituasjonen

0
0
-114 837
19 470
213 609

O-P—OOO

+

—31883
0
0

-375 217
-153 537
0
-9 029

103

CD

Kommentarer

(—)
Øknin

+

6 123 718
244 306
0
O
654 496
2 250

Forskuddsskatt
erson
Forskuddstrekk

i

Endring
berostilt

i Meldal

en ny

OG

7

Avskrivningene
.
.
.

skyldes følgende

forhold:

Aksjeselskap
som er sletta i Foretaksregisteret
etter avslutning av konkursbehandling
133.822
Krav mot personlige skatteytere etter gjennomført gjeldsordning — kr 247.861
Foreldelse — kr 2.666
Bortfall av ansvarssubjekt
— kr 420.378

Restanser

eldre år

Tabellen viser totale restanser
Inntektsår

eldre år 0 restansene
å restskatt
Sum restanse (debet)

2015
2014
2013
2012 —19XX

573.319
755.181
672.419
2.778.135

Kommentarer

til restanser

Antall krav som var foreldet

og restanseoppfølgingen

pr. 31 .12.2017:

Samlet beløp på krav som var foreldet
Skatteoppkrever
Kontoret
restanser

— kr

har gjennomgått

har en intern rutinebeskrivelse
skal gjennomgås

3.2 Innfordringens

for eldre år

1

pr. 31 .12.2017:

rapporten

erson for de samme årene.
Herav skatteart
”Restskatt
— erson”
549.686
303.786
609.927
-------------------------------

kr 1.354

"Restanseliste

på oppfølging

— forelda krav" dato t.o.m. 31 .12.2017.

av eldre restanser.

hvert halvår, i tillegg til arbeidet

Der fremkommer

med eldre restanser

det at eldre

som pågår kontinuerlig.

effektivitet
5

Resultatkrav pr. 31 .12.2017
Skatteart

lnnfordret

Totalt

Arbeidsgiveravgifl 2016
Forskuddstrekk
Forskuddsskatt

2016

Resultat pr. 31 .12.2017

innbetalt

lnnfordret

Totalt

innbetalt

99,8

99,88

99,9

99,96

erson 2016

99,2

99,75

Forskuddsskatt u ers. 2016

99,9

99,99

Restskatt

erson 2015

60,0

95,5

Restskatt u ersonlige 2015

Vurdering

av resultatet

69,24

99,4

96,44

99,92

pr. 31.12.2017

Vi er meget tilfredse med å ha nådd resultatkravene på alle skattearter.

Vurdering

av sammenheng

mellom

Det er Oppnådd meget gode resultater
Kontoret
Årsrapport

har gode og effektive
år/dato:

18.01.2018

aktivitet

i 2017.

og resultat

lnnfordret

;
i

krav på 60% er oppnådd

innfordringsrutiner.
Skatteoppkreveren

i Meldal

med god margin.

v

8

Det er avholdt

en god del flere utleggsforretninger

Skatteoppkrevers

eventuelle

i 2017 enn i 2016.

tiltak for å bedre effektiviteten

i innfordringen

Kontoret vil i tida framover opprettholde fokuset på tyngre innfordring samt prøve å finne løsninger for
skyldnere med store restanser.

Omtale av spesielle

forhold

Ingen kjente.

3.3 Særnamskompetanse
Det er avholdt 39 utleggsforretninger.

4.

l 2016 ble det avholdt 23 utleggsforretninger.

Arbeidsgiverkontroll

4. 1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen
Kontoret

deltar i et interkommunalt

samarbeid om utføring av arbeidsgiverkontrollen

med 16 andre

kommuner i Trøndelag.

4.2 Planlagte

og gjennomførte

kontroller

Antall planlagte kontroller for 2017 var 8. Dette utgjør 5,1% av totalt antall opplysningspliktige

i

kommunen.
Antall gjennomførte

kontroller i 2017 var 9. Dette utgjør 5,7% av totalt antall opplysningspliktige

i

kommunen.
Antall gjennomførte

4.3

Resultater

kontroller i 2016 var 6.

fra kontrollene

Antall avdekkingskontroller
Antall avdekkingskontroller

med avdekket beløp

2017

2016

6

5

5

2

Endringsforslag

- inntektsgrunnlag

933.349

264.300

Endringsforslag

—grunnlag

335.705

O

arbeidsgiveravgift

Årsrapportår/dato: 18.01.2018

Skatteoppkrevereni Meldal

i
i
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4.4

Vurdering

av kontrollaktiviteten

Det er gjennomført
Kontroller

med avdekking:

Totalt avdekket

beløp:

Kemnerkontoret

4.5

1 kontroll mer enn planlagt.
5

kr 1.269.054

i Orkdalsregionen

Samarbeid

med

andre

finner aktiviteteten

tilfredsstillende.

kontrol/aktører

Ingen

4.6

Gjennomførte

informasjons-

Det er sendt informasjonsbrev

Sted/dato:

Orkanger,

og veiledningstiltak

til 8 nye arbeidsgivere

i 2017.

19. januar 2018

/
,,I

»

,

t

*

$1C

Skatteoppkreverens

Vedlegg:

vkm

signatur

Årsregnskapet for 2017
Vedlegg

til årsregnskapet

Årsrapport år/dato: 18.01.2018

Skatteoppkreveren

i Meldal

Arsregnskap

for Meldal kommune

for regnskapsåret

2017.

Avlagt

Valgt år
Likvider
Skyldig skattekreditorene

Forn'ge år

30 741 439

29 289 777

-797 046

-175 649

Skyldig andre
Innestående margin

-201

-29 944 194

Udisponert resultat

0

Arbeidsgiveravgift

-30 401 028

-28 627 111

Finansskatt lønn

-743 340

Personlige

skatteytere

0

0

-279 024 265

-284 232 706

-210 056

-410

-22 262 449

-23 896 138

469 937

-635 944

Tvangsmulkt

Upersonlige skatteytere
Renter

Innfordring

8 588
-333 102 487
30 401 029

28 627 112

Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift

85 105 489

83 200 958

18 496 981

18 863 449

89 845 846

89 224 624

109 253 143

117 478 624

til Fylkeskommunen

Fordelt til kommunen
Fordelt til Staten
Krav som er ufordelt

1

-1

Videræending plassering mellom kommuner

0

-905

Sum

333

Sum totalt

Eva Solli
kem ner

102

337 393 860

489

O

19. januar 2018

_

-1 551
-337 393 860

Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgilt

Fordelt

4

1

-2

Kildeskatt mv - 100% stat

»

-94
-29 114 035

0

Sum

Orkanger,

etter kontantprinsippet.

L

\.~~_

0

!

Årsregnskap

for Meldal kommune

for inntektsåret

2017.

Avlagt etter kontantprinsippet.
Valgt år

Bank

Forrige år

30 741 439

29 289 777

0

0

Kontanter
Utbetalinger

Likvider

30 741

439

29 289

-117 838

-102 677

Int fordelt folketr medlavg

-347 841

-157 282

Int fordelt stat FS

—265 458

-153 118

Int fordelt til fylkeskomm

-74 875

-33 260

Int fordelt til kommunen

—357 343

-156 789

-96 181

Mellomregnskapskonto

485

-797
Diverse debitorer
Innbetalinger

161

—22671

Oppgjørskonto RAI-T
Skyldig skattekreditorene

046

649

0

ikke inntektsført

0

-201

andre

Udisponert

-29 944

194

-29 944 194
-30 401 028

Arbeidsgiveravgift

Finansskatt lønn

-28 627 111

-210 056

-410
-23 896 138

-332

og avgifter

Renteinntekter

641

-336 756 365

138

-372 668

-97 270

Renteutgifter

469

Renter

937

-12 328

Innfordringsinntekter
lnnfordringsutgifter

20 916

Innfordrlng

-284 232 706

-22 262 449

Tvangsmulkt
skatteytere

0

O
-279 024 265

skatteytere

Upersonlige

1
-29 114 034

-743 340

Kildeskatt mv - 100% stat
Personlige

-29 114 035

0

resultat

Ikke fordelt til skattekreditorer

-750 034
114 090
-635 944
-2 008
457
-1 551

8 588

Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgiit

30 401 029

28 627 112

Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift

85 105 489

83 200 958

Fordelt til Fylkeskommunen

18 496 981

18 863 449

Fordelt til kommunen

89 845 846

89 224 624

109 253 143

117 478 624

Fordelt til Staten
Videresending

plassering

Fordelt skattekrediborene

mellom kommuner

0

333 102 488
Krav som er ufordelt

Sum totalt

178 710

-201

og kreditorer

Inneståendemargin

skatter

-35 092
283 859

-175

Uidentifiserte innbetalinger

Innbetalt

777

Int fordelt folketr arbavg

Int fordelt til stat TS mv

Skyldig

0

0

som ikke er gjennomført

—905
337 393 861

1

-1

0

0

i
«
€
i
å

f'
A

Vedlegg

til årsregnskapet

for 2017

Årsregnskapet
er avlagt etter kontantprinsippet.
innbetalt i løpet av regnskapsåret.

Årsregnskapet

Innbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen,
(skattekreditorene),
etter gjeldende fordelingstall.

Sumlinjene

viser skatter og avgifter mv som er

fylkeskommunen,

folketrygden

og staten

i årsregnskapet:

'
Likvider
Likvidene i skatteregnskapet
kontantbeholdning.

består av bankbeholdning

for skatt og eventuelt

. 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
pga 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
Marginen skal nyttes til oppgjør med skattytere som får til gode skatt ved avregning.
.
Udisponert
resultat
Dette skal være et lite beløp som skyldes
.

Innbetalte

skatter

og avgifter,

øreavrunding
Renter,

som margin.

i skatteregnskapssystemet.

Innfordring

Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, tinansskatt, forskuddstrekk fratrukket marginavsetning,
forskuddsskatt
for personlige og upersonlige skattytere, restskatt og overskytende forskudd
personlige og upersonlige skattytere, kildeskatt, tvangmulkt samt renter og gebyrer.
.
Fordelt til skattekreditorene
Dette er innbetalte skatter og avgifter,

renter og gebyrer

som er fordelt til skattekreditorene

for

i henhold

til
I

gjeldende fordelingstall.

i

.
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.
'(

l
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