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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2018 til orientering.
2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2018 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i
Snåsa kommune til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret.
4. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret vedtar:
1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for skatteregnskapet 2018 til
orientering.
2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2018 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Snåsa kommune til orientering.

Vedlegg
Årsrapport 2018
Skatteetatens kontrollrapport 2018
Saksutredning
Skatteoppkreverens årsrapport om Snåsa kommunes skatteregnskap for 2018
Den totale skatteinngangen for året 2018 utgjorde kr. 159.818.016. Tilsvarende tall for 2017
var kr. 159.502.322.
Tallmaterialet er nærmere forklart i skatteoppkreverens årsrapport.
I årsrapporten understreker skatteoppkreveren at Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor har
hatt for lav bemanning i 2018, pga. sykefravær og vakanser.
Skatteetatens kontrollrapport vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Snåsa kommune
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 16.05.2018.
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
Skatteetaten har pålagt Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor å etablere rutiner for å gi
tilbakemelding på kontrollrapporter, og dette er tatt til etterretning.
Videre har Skatteetaten gitt pålegg knyttet til "herreløse poster", manuelle bilag, avstemming
av arbeidsgiveravgift og ajourhold av arbeidslister. Skatteoppkreveren har opplyst at alt dette
vil bli gjennomført i 2019. Ut over påleggene mener Skatteetaten at regnskapsføringen,
avleggelsen av skatteregnskapet og innkrevingen ”i det alt vesentlige” er i samsvar med
gjeldende regelverk.

Omfanget av arbeidsgiverkontrollen ligger også i 2018 langt under minstekravet.
Det er ingen krav til kommunens formelle behandling av kontrollrapporten. Kontrollutvalget
har likevel plikt til å følge opp at kommunen ivaretar skatteoppkreverfunksjonen på en tilfredsstillende måte, og at den utøves i samsvar med regelverket og eventuelle pålegg fra
skatteetaten.
Vurdering
Ved behandlingen av skatteoppkreverfunksjonen for 2017 påpekte kontrollutvalget (sak
07/18) at Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag ikke utførte tjenester for Snåsa kommune i
samsvar med avtalen. Situasjonen ser ut til å være bedre i år, ettersom påleggene fra
Skatteetaten nå blir fulgt opp.

