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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport 2017 i kommunen til orientering.
1. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2017 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i kommunen til orientering.
2. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling:
1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport 2017 i kommunen til orientering.
2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2017 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i kommunen til orientering.
Vedlegg
Brev til kommunestyret i Høylandet kommune, datert 15.02.17, fra Skatt Midt-Norge”
Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Høylandet kommune”
årsrapport 2017 Høylandet
Ikke trykte vedlegg
1. Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverkontorene, datert 01.02.11
2. Brev av 21.2.2005 fra Skattedirektoratet til "Kommune” v/rådmannen - Kommunens behandling av
skatteregnskapene etter at kontroll og revisjon er overtatt av staten.
3. Brev av 2.7.2004 fra Skattedirektoratet til Skatteoppkreverkontorene – Overføring av kontroll av
skatteoppkreverfunksjonen i sin helhet fra kommunene til Skatteetaten.

Saksopplysninger
Skatteoppkreverens redegjørelse om kommunes skatteregnskap for 2017
Den totale skatteinngangen for året 2017 til fordeling mellom skattekreditorene utgjorde
kr.103 966 230 Kommunens andel av den samlede skatteinngang er på kr. 27 6648 119 som
er en økning fra 2016 på kr. 994 666.Tallmaterialet er nærmere utdypet og forklart i skatteoppkrevers redegjørelse.
Skatteetaten gjennomfører jevnlig kontroll med skatteoppkreveren, og utarbeider hvert år en
kontrollrapport som sendes til kommunestyret, med gjenpart til kontrollutvalget.
Grunnlaget er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne” av 01.02. 2011.
Rapporten skal avklare om skatteoppkreverfunksjonen blir utøvd tilfredsstillende i forhold til
regelverket på disse områdene:
• Internkontroll
• Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
• Skatte- og avgiftsinnkreving
• Arbeidsgiverkontroll
Basert på de kontroller skattekontoret har gjennomført, har de ikke avdekket vesentlige
svakheter og alt vesentlig og utførelse er i samsvar med gjeldende regler og gir et riktig
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret ifølge kontrollrapport i brev fra skatteetaten.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Skatteetatens kontrollrapport 2017 og Skatteoppkreverens årsrapport for 2017 tas til
orientering.

