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1.

Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Skatteoppkreverne skal i henhold til Skatteoppkreverinstruksen § 2-9 nr. 1 utarbeide en årsrapport i
samsvar med retningslinjer gitt av Skattedirektoratet. I henhold til § 3-3 nr. 2 skal skatteoppkreveren
også utarbeide et årsregnskap som vedlegges årsrapporten.
Årsrapporten skal omhandle hvordan oppgavene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll er
ivaretatt ved skatteoppkreverkontoret.

1. 1 Skatteoppkreverkontoret - organisering, ressurser og kompetanse
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontors arbeidsområde omfatter kommunene 5039 Verran, 5004
Steinkjer, 5041 Snåsa og 5053 Inderøy. Kontoret selger tjenester til 5045 Grong. Der det er avtale om
at skatteoppkreverkontoret skal på vegne av Grong kommune utføre de oppgavene som er pålagt
kommunen og skatteoppkreveren i lov av 17 juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte-og
avgiftskrav (skattebetalingsloven)

Organisering

Ressurser
For 2018 er det 3 årsverk ved skatteoppkreverkontoret som benyttes til skatteoppkreverfunksjonen.

Tabellen viser ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk per område
Årsverk %-andel
fordelt
Skattereqnskap
Innfordring
Arbeidsqiverkontroll
Administrative oppgaver
SUM

0,5
1,5
0,7
0,3
3

17%
50%
23%
10%
100 %

Vurdering av ressurssituasjon og kompetanse
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor har i 2018 hatt for lav bemanning. Dette har skyldes
langtidssykemeldinger og vakanser. Vi er fra 2019 fullt opp bemannet, men har fremdeles
langtidssykemelding i deler av et årsverk.

1.2 Internkontroll
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor skal være stort nok til at det lar seg gjøre å etablere en
funksjonsdeling og dermed sikre tilstrekkelig intern kontroll

1.3 Skatteutvalg
Det har ikke vært fremmet lempningsaker for det regionale skatteutvalg

1.4 Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen
Skattekontoret har gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen, jf. rapport datert
23.10.2018.
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Skatteoppkreverkontoret er gitt følgende pålegg:
Pålegg om utarbeidelse av rutiner for oppfølging av herreløse poster.
Pålegg om å etablere rutiner som sikrer at skatteoppkrever fremover gir skriftlige tilbakemeldinger til
skattekontorets kontrollrapporter.
Pålegg om avstemming av arbeidsgivere.
Pålegg om å følge dokumentasjonskravene som følger av retningslinjer for dokumentasjon og
oppbevaring av manuelle bilag i skatteregnskap
Pålegg om å iverksette tiltak som bedrer ajourholdet av arbeidslister
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor tar pålegg fra skattekontoret til etterretning og er i gang med å
gjennomføre de pålegg som er gitt.

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 2018 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 2018.

Total skatte- og avgiftsinngang i forhold til foregående regnskapsår
Det er for 2018 totalt innbetalt kr. 159.818.016 i skatter, avgifter og renter. Det ble i 2017 innbetalt kr.
159.502.322. Den totale skatteinngangen har økt med 315.694

Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret
Snåsa kommunes andel av skatteinngangen er kr. 43.013.969 mot kr 43.422.365 i 2017.

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 2017 og 2018.

Innestående margin
For mye avsatt marqin
For lite avsatt margin
Prosentsats

per 31.10.2018
(inntektsåret 2017)
18.061.368
2.482.278

per 31.12.2018
(inntektsåret 2018)
15.340.420

12

Kommentarer til marginavsetningen
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3.

Innfordring av krav

I henhold til skatteoppkreverinstruksen § 4-3 skal innfordring iverksettes uten unødig opphold etter
forfall, og gjennomføres etter en helhetlig vurdering. Ved vurdering av innfordringstiltak skal
skatteoppkreveren legge avgjørende vekt på tiltak som enkeltvis eller samlet bidrar til at oppgjør kan
skje hurtig og effektivt, samtidig som det overfor skyldner blir utvist den hensynsfullhet og varsomhet
som forholdene tillater.

3. 1 Restanseutviklingen
Totale restanser og berostilte krav
Tabellen viser totale restanser og berostilte krav for 2018 og 2017, samt endring fra i fjor for restanse
og berostilte krav.
Restanse
31.12.2018
Skatteart

Herav
berostilt
restanse
31.12.2018

Restanse
31.12.2017

Herav
berostilt
restanse
31.12.2017

Endring i
restanse

Endring i
be rost ilt
restanse

Reduksjon

Reduksjon

(-)

(-)

Økning(+)

Økning(+)

3.863

0

0
0

0
-54.164
2.867
352.172

0
0
0

Sum restanse
pr. skatteart
Arbeldsqlveravqlft

Artistskatt
Finansskatt
Forsinkelsesrenter
Forskuddsskatt
Forskuddsskatt
person
Forskuddstrekk
Gebvr
lnnfordrmqsinntekter

Inntekt av summarisk

34.992
0
0
35.858
2.867
782.999

0
0
0

31.129
0
0
91.022
0
430.827

0
0

0
0

0

0
0
0
0

82.531
0
0
0

0
0
0

74.543
0
0
0

0
0
0
0

0
1.539
1.742.122
148.863
2.842.500

0
0
2.408
0
2.408

0
0
2.110.360
176.541
2.924.151

0
0
2.408
0
2.408

1.539
-368.238
-27.678

-81.651

0

0
2.842.500

0
2.408

0
2.924.151

0
2.408

0
-81.651

0
0

7.988

0
0
0

fellesoppqlør

Kildeskatt
Restskatt
Restskatt person
Tvanosrnulkt

Sum restanse
diverse krav
Diverse krav
Sum restanse
pr. skatteart
inkl. diverse krav

0
0
0

0

Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser

Oversikten viser at det har vært en nedgang i totale restanser, men at det er en økning i restanse
forskuddsskatt person. Dette skyldes nok lav bemanning i siste del av året.
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Restanser eldre år

Tb
a e li en viser t o t a I e res anser e Id re ar oc res ansene pa res t s k a tt person for d e samme arene.
Inntektsår
Sum restanse (debet)
Herav skatteart
"Restskatt - person"
2016
105.777
1.887
2015
55.723
35.780
2014
48.317
48.317
2013-19XX
1.674.361
----------------------------------

Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år
Antall krav som var foreldet pr. 31.12.2018: 1
Samlet beløp på krav som var foreldet pr. 31.12.2018: kr. 216
Skatteoppkrever har gjennomgått rapporten Restanse/iste - forelda krav dato t.o.m. 31.12.2018.

3.2 lnnfordringens effektivitet

Vurdering av resultatet pr. 31.12.2018
Resultat per
Totalt innbetalt skatt/avgift av sum krav siste år 31.12.2018
resultatkrav
Restskatt personlige skatteytere
99,7%
95,00%
Arbeidsgiveravgift
99,9%
99,8%
Forskuddstrekk
100%
99,9%
Utskrevet forsuddsskatt person
99,9%
99,5
Restskatt upersonlige
100%
99,4%
Utskreven forskuddsskatt upersonlig
99,9%
99,9%

Differanse
-4,7%
-0,15%
- 0,1%
-0,4%
-0,6%
0%

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

Skatteoppkrevers eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen
Omtale av spesielle forhold
Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor har i 2018 vært lavt bemannet. Dette har spesielt gått ut over
arbeidsgiverkontrollen. Vi har nå ansatt 2 nye kontrollører. Slik at vi tar sikte på at vi i løpet av 2019 skal
kunne gjennomføre pålagte kontroller.
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3.3 Særnamskompetanse
Skatteoppkreverne kan i henhold til skattebetalingsloven § 14-3 avholde forretning for utleggspant i sitt
distrikt for skatte- og avgiftskrav som de har innkrevingsansvar 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.

4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller
Antall planlagte kontroller for 2018 var 7. Dette utgjør 5 % av totalt antall opplysningspliktige i
kommunen.
Antall gjennomførte kontroller i 2018 var 1. Dette utgjør 1 % av totalt antall opplysningspliktige i
kommunen.
Antall gjennomførte kontroller i 2017 var 1

4.3 Resultater fra kontrollene
Det ble ikke fremmet forslag om endringer

4.4 Vurdering av kontrollaktiviteten
Det er gjennomført arbeidsgiverkontroller med tilfredsstillende kvalitet, men ikke i tilstrekkelig omfang.
Dette skyldes i hovedsak vakanser og langtidssykemeldinger

4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører
Samarbeid med skatteetaten og skatteetatens uropatrulje. Arbeidstilsyn, politi

4. 6 Gjennomførte informasjons- og veiledningstiltak
Det har ikke vært gjennomført informasjon og veiledningstiltak

Årsrapport 2018

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag

22.01.2019

8

Inn-Trøndelag

Sted/dato:

2 4 JAN. 2019
Skatteoppkreverens signatu

Vedlegg:
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Årsregnskapet for 2018
Vedlegg til årsregnskapet
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Årsregnskap - kommune - detaljert
Dato:
Utvalgskriterier:

Kommunenummer

År

Måned

Hovedbokstype

5041

2018

12

K

Nivå 1

Valgt år

Nivå 2

Likvider

Bank

15,935,589

0
0

-75,193

0

Int fordelt folketr medlavg

-202,233

0

Int fordelt stat FS

-364,413

0

-40,116

0

Int fordelt til kommunen

-187,395

0

Int fordelt til stat TS mv

-83,832

0

Mellomregnskapskonto

350,955

0

Int fordelt folketr arbavg

Int fordelt til fylkeskomm

Oppgjørskonto RAFT
Sum
Skyldig andre

Diverse debitorer og kreditorer
Innbetalinger ikke inntektsført

Innestående margin

Innbetalt skatter og avgifter

Arbeidsgiveravgift

-15,340,420

0

-5

0

-15,340,425

0

-16,015,652

0

-455

0

-735,553

0

-139,716,212

0

-122,581

0

-3,175,967

0

-159,766,420

0

-104,956

0

53,422

0

Tvangsmulkt
Upersonlige skatteytere
Sum
Renteinntekter
Renteutgifter
Sum
Innfordring

Innfordringsinntekter
Innfordringsutgifter

0

-550

0

486

0

-64

0

16,015,651

0

Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift

45,780,577

0

9,150,811

0

Fordelt til Staten

46,592,561

0

Fordelt til kommunen

43,013,969

0

Fordelt til Fylkeskommunen

Videresending plassering mellom kommuner
Sum
Ufordelt

-51,534

Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift

Sum
Fordelt skattekreditorene

0

0

Naturressursskatt

Renter

-6,531

0

Kildeskatt mv - 100% stat

Personlige skatteytere

0
0

0

Udisponert resultat
Sum

13,593

-588,634

-6,531

Sum
Ikke fordelt til skattekreditorer

Forrige år

15,935,589

Sum
Skyldig skattekreditorene

21.01.2019 - 09:27

-735,553

0

159,818,016

0

1

0

Sum

Krav som er ufordelt

1

0

Sum Totalt

-2

0

Inn-Trøndelag

2 4 JAN. 2019
Årsregnskap - kommune - detaljert

skatteoppkreverkontor

Side

1

av

1

Margin - avsetning og bruk
Dato:
Utvalgskriterier:

Kommunenr

Regnskapsår
tom

Periodenr
tom

5041

2018

12

Konto 2191 i inntektsåret
eller før
2017
2018

Dato

Konto 2191 periode 16 året etter
inntektsåret

Konto 2191 totalt
avsatt margin

Konto 2192 bruk av
avsatt margin

Konto 2350
overskytende forskudd

Konto 1210
innestående margin

24.01.2019 - 07:54

Differanse mellom totalt
avsatt margin og
overskytende forskudd

15,477,943

2,583,425

18,061,368

-18,061,368

0

15,620,957

2,440,411

15,340,420

0

15,340,420

0

-15,340,420

0

15,340,420

30,818,363

2,583,425

33,401,788

-18,061,368

-15,340,420

15,620,957

17,780,831

Sign.

Margin - avsetning og bruk

Side 1

av

1

Margin - avsetning og bruk
Dato:
Utvalgskriterier:

Kommunenr

Regnskapsår
tom

Periodenr
tom

5041

2018

10

Konto 2191 i inntektsåret
eller før
2017
2018

Dato

Konto 2191 periode 16 året etter
inntektsåret

Konto 2191 totalt
avsatt margin

Konto 2192 bruk av
avsatt margin

Konto 1210
innestående margin

Konto 2350
overskytende forskudd

24.01.2019 - 07:54

Differanse mellom totalt
avsatt margin og
overskytende forskudd

15,477,943

2,583,425

18,061,368

-15,579,086

-2,482,282

15,579,090

2,482,278

11,926,373

0

11,926,373

0

-11, 926,373

0

11,926,373

27,404,316

2,583,425

29,987,741

-15,579,086

-14,408,655

15,579,090

14,408,651

Sign.

Margin - avsetning og bruk

Side 1

av 1

Vedlegg til årsregnskapet for 2018
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, tvangmulkt 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.

