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1.

Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

1. 1 Skatteoppkreverkontoret - organisering, ressurser og kompetanse
Organisering
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor er et interkommunalt samarbeid med Verran kommune som
vertskommune. Arbeidsområdet har i 2017 omfattet kommunene 1724 Verran, 1702 Steinkjer, 1736
Snåsa, 1742 Grong og 1756 Inderøy.

Ressurser
For 2017 er det lagt opp til 5 årsverk ved skatteoppkreverkontoret. Høyt sykefravær har ført til at faktisk
ressursbruk i 2016 har vært 3,2 årsverk.

Årsverk
Skattereqnskap
Innfordring
Arbeidsqiverkontroll
Administrative oppgaver
SUM

0,7
1,4

1,0
0, 1
3,2

%-andel
fordelt
22 %
44%
31 %
3%
100 %

Kontoret har fem ansatte i 100%-stillinger. Kontoret har tilgang til kompetanse som står i forhold til
arbeidsoppgavene.

1.2 Internkontroll
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor er stort nok til at det lar seg gjøre å etablere en funksjonsdeling
og dermed sikre forsvarlig internkontroll. Kontoret er imidlertid ikke større enn at det er sårbart ved
lengre perioder med sykefravær.

1.3 Skatteutvalg
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor har hatt til sammen tre saker til behandling i det regionale
skatteutvalget. I to av sakene ble søknaden om lempning av slått. I den siste saken ble det innvilget
lempning.

1.4 Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen
Skattekontoret har gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen, jf. rapport datert
16.11.2017.
Skatteoppkreverkontoret er gitt følgende pålegg:
Vi pålegger skatteoppkrever å etablere rutiner som ivaretar kravet til oppfølging og overføring av
herreløse poster i henhold til retningslinjene.

2.

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 av 8.april 2014 § 3-3 nr. 2.

2.2 Vurdering av skatteinngangen
Det vedlagte årsregnskapet viser skatteinngangen for regnskapsåret 2017.
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Total skatte- og avgiftsinngang i forhold til foregående regnskapsår
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

2017
541951854
499 305 033
105491444
488540 225
672 975464

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
-134 375
~
kr 2 308 129 645

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
~
kr

2016
565 021989
482 309147
101 773136
467 882 647
689 361405
1
-36 322
2 306 312 003

2.3 Margin
Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter inntektsåret skal
skatteoppkrever holde tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som
margin. Marginen skal brukes til oppgjør med skattytere som får til gode skatt ved avregning.
Tabellen under viser marginavsetning for inntektsårene 2016 og 2017.
per 31.10.2017
per 31.12.2017
(inntektsåret 2016) (inntektsåret 2017)
Innestående margin
kr 19 429 474
kr 1144129 333
For mye avsatt margin
kr 19 417 701
For lite avsatt margin
Prosentsats
10%
10%

Kommentarer til marginavsetningen
Det har vært avsatt tilstrekkelig margin for inntektsåret 2016.
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3.

Innfordring av krav

3.1 Restanseutviklingen
Totale restanser og berostilte krav
Tabellen viser totale restanser og berostilte krav for 2017 og 2016, samt endring fra i fjor for restanse
og berostilte krav.

Restanse
31.12.2017

Skatteart
Sum restanse pr.
skatteart

kr 37 750 206

Arbeidsgiveravgift

kr

Artists katt

kr

Herav
berostilt
restanse
31.12.2017
kr

Restanse
31.12.2016

55 775

2 660 358

Herav
berostilt
restanse
31.12.2016

kr 39 349 390
kr

kr

Endring i
restanse

Endring i
berostilt
restanse

Reduksjon(-)

Reduksjon(-)

Økning(+)

Økning(+)

kr -2 193 682

kr

kr

kr

98 055

2 955 912

-295 554

kr

kr

kr

Finansskatt

kr

Forsinkelsesrenter

kr

3 656 382

kr

3 079 935

kr

576 447

kr

Forskuddsskatt

kr

48 695

kr

158 755

kr

-110 060

kr

Forskuddsskatt person

kr

4 691 033

kr

4 073 177

kr

617 856

kr

Forskuddstrekk

kr

1512157

kr

1 355 226

kr

156 931

kr

Gebyr

kr

2 580

kr

2 580

kr

In nfordri ngs inntekter
Inntekt av summarisk
fellesoppgjør
Kildeskatt

kr

286 484

kr

333 295

kr

-46 811

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr 23 946 854

Tvangsmulkt

kr

Sum restanse div krav

kr

Diverse krav

kr
kr

351 165

kr
kr

55 775

693 944

kr

kr 26 696 566

kr

kr

19 101

kr

kr

19 101

98 055

-342 779

kr

kr -2 749 712

kr
kr

kr

37 750 206

kr

55 775

kr

39 368 491

kr

kr

-19101

kr

-19 101

98 055 kr

-2 212 783

Restanser eldre år
Sum restanse

Herav skatteart

(debet)

2015 kr

"Restskatt - person"
1 941 393

kr

1 531 406

2014 kr

1 652 215

kr

1 397 670

2013 kr

1 844 386

kr

1 367 684

kr

22 670 103

2012 - 1989

Tabellen viser totale restanser eldre år og restansene på restskatt person for de samme årene.
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-42 281

594 498

Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser

Inntektsår

kr

kr

Restskatt

Sum restanse pr.
skatteart inkl div krav

kr

kr

Restskatt person

-42 28
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Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år
Kontoret har gjennomgått rapporten "Restanseliste - forelda krav" t.o.m. 31.12.2017 og gjennomført
tiltak for å sikre at krav ikke foreldes. For enkelte krav har det ikke vært ansett som hensiktsmessig å
iverksette fristavbrytende tiltak.
Antall krav som var foreldet pr. 31.12.2017: 11
Samlet beløp på krav som var foreldet pr. 31.12.2017: 13 458

3.2 lnnfordringens effektivitet
Vurdering av resultatet pr. 31.12.2017
Samlet pr
Totalt innbetalt skatt/avgift av sum krav siste år (samlet)

31.12.2017

Restskatt, personlige skattytere (2015)
Arbeidsgiveravgift (2016)
Forskuddstrekk (2016)

Re su I tat krav Di ffe ra nse

97,7%

95,5%

2,2%

99,9%

99,8%

0,1%

100,0%

99,9%

0,1%

Utskrevet forskuddsskatt, personlige skattytere (2016)

99,8%

99,5%

0,3%

Restskatt, upersonlige skattytere (2015)

99,9%

99,4%

0,5%

100,0%

99,9%

0,1%

Utskrevet forskuddsskatt, upersonlige skattytere (2016)

Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat
Oppnådde innfordringsresultater kommer som følge av variert og aktiv bruk av tilgjengelige virkemidler.

Omtale av spesielle forhold

3.3 Særnamskompetanse
Skatteoppkreverne kan i henhold til skattebetalingslovens§ 14-3 avholde forretning for utleggspant i sitt
distrikt for skatte- og avgiftskrav som de har innkrevingsansvaret for. Inn-Trøndelag
skatteoppkreverkontor benytter denne særnamskompetansen i stor grad. Dette anses å bidra både til
gode innfordringsresultater og mer rettidig innbetaling.

4. Arbeidsgiverkontroll
4. 1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen
Arbeidsgiverkontrollen inngår i kontorets ordinære virksomhet. To ansatte har arbeidsgiverkontroll som
sin hovedarbeidsoppgave. Disse to har våren 2017 deltatt på samlingsbasert kontrollopplæring i regi av
Skatteetaten for å videreutvikle sin kompetanse.

4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller
Antall planlagte kontroller for 2017 var 84. Dette utgjør 5 % av totalt antall opplysningspliktige i
kommunen.
Antall gjennomførte kontroller i 2017 var 42. Dette utgjør 2,5 % av totalt antall opplysningspliktige i
kommunen.
Antall gjennomførte kontroller i 2016 var 2,6 %
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4.4 Vurdering av kontrollaktiviteten
Det er gjennomført arbeidsgiverkontroller med tilfredsstillende kvalitet, men ikke i tilstrekkelig
omfang.
4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører
Kontrollører fra lnn-Trøndela skatteoppkreverkontor har gjennomført kontroller i samarbeid med
Skatteetaten, Arbei ·
o Politiet som ledd i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet.

Sted/

Vedlegg:

Årsregnskapet for 2017
Vedlegg til årsregnskapet
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Årsregnskap - kommune - sammendrag
Utvalgskriterier: Komm

nr.

'1702',

Ar:

'2017', Hovedbokstype : 'k'
Forrige år

Valgt år
Likvider
Skyldig skattekreditorene
Skyldig andre
Innestående margin
Udisponert resultat
Sum
Arbeidsgiveravgift

152 080 997

164 710 666

-7 583 102

-23 266 891

-368 564

-179350

-144 129 333

-141 264 425

0

-0

-1

0

-541 951 852

-565 021 990

-2 041

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

-95 448

-75 476

-1605834313

-1568617 137

-978 871

-27 467

-156 590 895

-170 009 921

-2 786 784

-2 559 496

110 561

-516

-2 308 129 644

-2 306 312 002

Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift

541 951 854

565 021 989

Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift

499 305 033

482 309 147

Fordelt til Fylkeskommunen

105 491 444

101 773136

Fordelt til kommunen

488 540 225

467 882 647

Fordelt til Staten

672 975 464

689 361 405

-0

Krav som er ufordelt

-134 375

-36 322

Sum

2 308 129 646

2 306 312 002

Sum totalt

0

0

Videresending plassering mellom kommuner

Dato: 28 02.2018 - 13.49

Årsregnskap - kommune - sammendrag

Side 1

Vedlegg til årsregnskapet for 2017
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 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 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, tvang mulkt 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.
• 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.

