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Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Nærøy
kommune

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere"
av 8. april 2014.
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at
skattekontoret:
 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater
 utfører kontroll av skatteoppkreveren
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018.
Formålet med kontrollen er å avklare:
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar
med gjeldende regelverk
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende
regelverk
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

2. Om skatteoppkreveren
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Vikna, Nærøy og Leka.
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:
Antall årsverk 2018
2,8
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Antall årsverk 2017
2,9

Antall årsverk 2016
1,7

Rapporteringen for 2016 gjelder skatteoppkreverkontoret for Nærøy, slik ressurssituasjonen var før
sammenslåing til skatteoppkreverkontoret i Ytre Namdal. I følge skatteoppkrevers årsrapport anser
skatteoppkrever at kontoret tilnærmet har nok ressurser til oppgavene med skatteregnskap og innfordring.

3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019.
Skattekontoret har mottatt regnskapet innen fastsatt frist.
Årsregnskapet for 2018 kommune viser per 31. desember 2018 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling
mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 481 107 155 og utestående
restanser2 på kr 6 846 761, herav berostilte krav på kr 300 125.
Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Nærøy kommune.
Resultatkrav
2018 (i %)

Innbetalt av
sum krav 2018
(i %)

Innbetalt av
sum krav 2017
(i %)

Innbetalt av
sum krav for
regionen (i %)

Restskatt personlige skattytere 2016

95,00 %

99,21 %

98,77 %

96,94 %

Forskuddstrekk 2017

99,90 %

99,75 %

99,88 %

99,95 %

Forskuddsskatt personlige skattytere 2017

99,50 %

99,99 %

99,88 %

99,51 %

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017

99,90 %

100,00 %

100,00 %

99,95 %

Restskatt upersonlige skattytere 2016

99,40 %

100,00 %

99,39 %

99,08 %

Arbeidsgiveravgift 2017

99,80 %

99,58 %

99,87 %

99,86 %

Resultatene anses jevnt over gode og spesielt godt for restskatt person. Alle resultatkrav er nådd, bortsett
fra for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. Noe av årsaken til manglende måloppnåelse er at for
henholdsvis arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk utgjør krav bundet i konkursbo 0,23% og 0,08%.
Fastsatt resultatkrav gjelder totalt innbetalt for skatteoppkreveren i Ytre Namdal av totale skattekrav for
dette kontoret. Skatteoppkrever har i sin årsrapport påpekt at kontorets innkrevingsresultat er svært godt. I
følge våre opplysninger har skatteoppkreverkontoret samla sett nådd alle resultatmål.
Resultater for arbeidsgiverkontrollen
Skatteoppkreveren i Ytre Namdal kjøper arbeidsgiverkontroller av skatteoppkreveren i Midtre Namdal.
Resultater for skatteoppkreveren i Ytre Namdal per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til
skatteoppkreverens resultatrapportering:
Antall
arbeidsgivere i
kommunen/
kontrollordningen
614

1
2

Minstekrav antall
kontroller
(5 % av
arbeidsgiverne)
31

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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Antall utførte
kontroller i 2018

14

Utført kontroll
2018 (i %)

2,3 %

Utført kontroll
2017 (i %)

3,1 %

Utført kontroll
2018 region (i %)

4,2 %

Kontoret har ikke gjennomført tilstrekkelig antall arbeidsgiverkontroller, for å nå kravet om at 5 % av
arbeidsgiverne skal kontrolleres.
Skatteoppkreverkontoret har også rapportert å ha deltatt med 30 dagsverk i tverretatlige kontrollsamarbeid.

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.
Skattekontoret har for 2018 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.
Skattekontoret har i 2018 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for områdene
skatteregnskap og innkreving avholdt 26. og 27.06.2018. Rapport er sendt skatteoppkreveren 05.07.2018.
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen,
rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk
og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.
Skatte- og avgiftsinnkreving
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet
og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Med hilsen
Ida Moen
Skatteetaten

Ragnar Høyland

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:
 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet
Kopi til:

Skatteoppkreveren for Nærøy kommune
Kontrollutvalget for Nærøy kommune
Rådmann/administrasjonssjef for Nærøy kommune
Riksrevisjonen

Side 3 / 3

