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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport 2017 i kommune 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.
3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp Inn- Trøndelag skatteoppkreverkontor for å
sikre riktig tjenesteleveranse.
Vedlegg
1740 Årsrapport
1740 Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Namsskogan
kommune
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.88 492 285,- og utestående restanser på kr. 2 323 572. Kommunens andel av den
samlede skatteinngang utgjorde kr. 27.937 344,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
Skatteoppkreveren for Namsskogan kommune har gode innfordringsresultater, og har i det
alt vesentlige nådd kravene som er satt av skattekontoret med unntak for restskatt og
forskuddsskatt personlige skattytere.

I resultatrapporteringen begrunner skatteoppkreveren manglende måloppnåelse med at
enkelte restanser er vanskelig å få inn.
Resultater for arbeidsgiverkontrollen
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan,
kontrollordningen er gjennomført i tilstrekkelige antall arbeidsgiverkontroller.
Kontrollordningen har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med
Skatteetaten, blant annet mot arbeidslivskriminalitet. Kontroll av områdene skatteregnskap,
innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver skatteoppkrever, samtlige
områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.
Skattekontoret har i 2017 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for
områdene skatteregnskap og innkreving, avholdt 12. juni 2017. Rapport er sendt
skatteoppkreveren 27. juni 2017. Skatteoppkrever har ikke gitt tilbakemelding på rapporten.
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser internkontroll i det alt
vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, er det gitt følgende pålegg:
Skatteoppkrever er pålagt å sørge for at retningslinjene for dokumentasjon og oppbevaring
av manuelle bilag i skatteregnskapet blir fulgt og god internkontroll blir ivaretatt ved
behandling av manuelle posteringer.
Regnskapet gir likevel et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.
Skatte- og avgiftsinnkreving
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, er det gitt følgende pålegg:
Skatteoppkrever er pålagt å følge opp restansene og at nødvendige innfordringstiltak
iverksettes uten unødig opphold. Dersom innfordringen ikke blir funnet hensiktsmessig skal
denne vurderingen beskrives og dokumenteres.
Utover gitte pålegg anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av
restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget merker seg basert på kontrollene skattekontoret har gjennomført at
skatteoppkreverens overordnede interne kontroll hovedsakelig er i samsvar med gjeldene
regelverk. Skattekontoret har likevel gitt 2 pålegg.

