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Skatteoppkreveren anser det som svært viktig at vi får kjøpt arbeidsgiverkontroller av
arbeidsgiverkontrollenheten hos Skatteoppkreveren i Midtre Namdal. De har etter hvert bygd opp en
svart god avdeling for arbeidsgiverkontroll og med svært god kompetanse på området.

1.2 Internkontroll
Internkontrollen ved kontoret anses som god. Vår system for skatteregnskap og innfordring setter en
god del krav til utførelsen av arbeidsoppgavene, hvordan og av hvem de kan utføres, og er dermed
med på å sikre en god internkontroll. Videre er det utarbeidet fullmakter og rulinebeskrivelser som
beskriver hvordan og hvem som skal og kan utføre de enkelte oppgavene. Det er utarbeidet nye og
oppdaterte rutinebeskrivelser som er tilpasset Ytre Namdal skatteoppkreverkontor.

1.3 Skatteutvalg
Skatteoppkreveren har i 2018 ikke behandlet noen lempningssaker som gjelder Leka.

1.4 Skattekontorets

kontroll

av skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontoret har gjennomført stedfig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen, jf. rapport datert
05.07.2018.
Skatteoppkreverkontoret er ikke gitt pålegg som følge av kontroll.

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 for Leka.
Total skatte- og avgiftsinngang

i forhold

til foregående

regnskapsår

Det har for 2018 vært en økning i total skatte- og avgiftsinngang for Leka fra kr 50 352 802 - i 20 7 til
kr 53 543 339, - i 2018, altså en økning på kr 3 190 537, - (6,34 %).
Skatt personlige skatteytere har hatt en økning på kr 969 tusen (2,2 %), innbetalt arbeidsgiveravgift har
økt med kr 206 tusen (5,37 %), mens skatt upersonlige skatteytere (selskapsskatten) har hatt en
økning på kr 2 mill. (85,98 %).
Arbeidsgiveravgift og selskapsskatt blir fordelt til staten i sin helhet.
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Kommunens

andel av skatteinngangen

Av den totale inngangen

i regnskapsåret

er det fordelt til Leka kr 13 678 050,-.

Dette er en økning fra 2017 på

kr 727 370,- (5,62 %).
Forhold som har innvirket på dette er:
Det har også i 2018 vært en økning i skatteinngangen

for personlige

skatteytere

(969 tusen) i forhold til

året før, hvor økningen forøvrig var svært stor (4,5 mill.).
Ved det korrigerte fordelingsoppgjøret
for siste ligningsår ble kommunens fordelingsprosent
satt noe
opp (fra 29,41 % til 30,13 %). Dette ga kommunen en pluss på kr 309 497,-. I forhold til tilsvarende
oppgjør i fjor, var dette kr 317 354,- mere, da oppgjøret

i fjor ga en liten minus.

Kommunen

i 2018 for 2018 enn for 20171 året 2017 (0,39%

har også hatt noe høyere fordelingsprosent

høyere) og dette har gitt 146 tusen mer fordelt til kommunen
fordelingsprosent.

enn om vi hadde beholdt samme

2.3 Margin
Ved hvert periodiske

oppgjør i inntektsåret

og de seks første månedene

i året etter inntektsåret

skatteoppkrever holde filbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt
margin. Marginen skal brukes tfi oppgjør med skattytere som får til gode skatt ved avregning.
Tabellen under viser marginavsetning

for inntektsårene

Innestående mar in
For rn e avsatt mar in
For lite avsatt mar in
Prosentsats

Kommentarer

skal
som

2017 og 2018 for Leka

per 31.10.2018
inntektsåret 2017
563 704
563 643

per 31.12.2018
inntektsåret 2018
5 113 120

12

12

til marginavsetningen

Marginoppgjøret etter årets skatteavregning viste for mye avsatt margin med kr 563 643,-. I 2017 var
tilsvarende 582 388,-. Skatteoppkreveren
vurderer det rikfig å fortsette med gjeldende marginavsetning
på 12 %.

3.

Innfordring

av krav

I henhold til skatteoppkreverinstruksen
§ 4-3 skal innfordring iverksettes uten unødig opphold etter
forfall, og gjennomføres etter en helhetfig vurdering. Ved vurdering av innfordringsfiltak skal
skatteoppkreveren
legge avgjørende vekt på tiltak som enkeltvis eller samlet bidrar til at oppgjør kan
skje hurtig og effektivt, sarnfidig som det overfor skyldner blir utvSt den hensynsfullhet og varsomhet
som forholdene fillater.
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3.3 Særnamskompetanse
Særnamskompetansen

er brukt ved alle tilfellene av utlegg som kontoret har foretatt i 2018 og anses

som vikfig og forenklende

for innfordringen.

4. Arbeidsgiverkontroll
4.1 Organisering

av arbeidsgiverkontrollen

Ytre Namdal skatteoppkreverkontor

kjøper ressurser til arbeidsgiverkontroll

hos Skatteoppkreveren

Midtre Namdal og det gis her en oversikt over resultatet samlet for alle kommunene

4.2 Planlagte

og gjennomførte

under kontoret

kontroller

Antall planlagte kontroller for 2018 var 14 stk. Dette utgjør 2,3 % av totalt antall opplysningspliktige
kommunene.
Antall gjennomførte

i

i

kontroller 12018 var 14 stk. Dette ulgjør 2,3 % av totalt antall opplysningsplikfige

i

kommunene.
Antall gjennomførte

4.3 Resultater

kontroller12017

var 21 stk.

fra kontrollene

Antall kontroller: 14 (5 byggeplasskontroller,
5 kunnskapskontroller
og 4 avdekkingskontroller)
Antall avdekkingskontroller
med treff (beløp og andre forhold): 3 av 4 avdekkingskontroller
Antall byggeplasskontroller
Antall kunnskapskontroller
Endringsforslag

4.4 Vurdering

med treff/avdekking: 3 av 5 byggeplasskontroller
med treff/avdekking: 4 av 5 kunnskapskontroller

til Skatteetaten

for vedtak: Arbeidsgiveravgift

kr 224 503,-

av kontrollaktiviteten

Kravet til kontroll er 5 % av antall opplysningspliktige
i kommunen. Antall planlagte og utførte kontroller
i 2018 ga et resultat på 2,3 %. Vi kjøper som sagt kontroller hos Skatteoppkreveren
i Midtre Namdal og
grunnen til at det i 2018 er utført færre kontroller enn i 2017, er at ressurssituasjonen
Namdal i 2018 ikke tillot oss å kjøpe flere.
Det vil også i 2019 bfi kjøpt ressurser til kontroll hos Skatteoppkreveren
langt det lar seg gjøre prøves å oppnå kravet om 5 % kontroller.

4.5 Samarbeid

hos Midtre-

i Midtre Namdal og det vil så

med andre kontrollaktører

Det har vært samarbeid

med andre kontrollaktører

i forbindelse

Det er estimert brukt 30 dagsverk i tverretatlig

samarbeid
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4.6 Gjennomførte informasjons- og veiledningstiltak
Det har ikke yært gjennomført noen spesifikke inforrnasjonstiltak, men det er sendt ut informasjon til alle
nye opplysningspliktige i 2018.

Sted/dato: Kolvereid 18.01.2019
Ytre Namdal skatteoppkreverkontor

`-1

Marit Borgan
Skatteoppkrever

Vedlegg:

Arsregnskapet for 2018
Vedlegg til ksregnskapet

Arsrapport år/dato: 18.01.2019
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Arsregnskap

for Leka kommune

for regnskapsåret

2018. Avlagt etter kontantprinsippet
Valgt år

Lkvider
Skyldigskattekreditorene
Skyldigandre
Innestående margin
Udisponert resultat
Sum

Arbeidsgveravgift
Kildeskattmv - 100% stat
Personligeskatteytere
Tvangsmulkt
Upersonligeskatteytere
Renter
Innfordring
Sum

Forrige år

5 725 257

5 694 311

-607 043

-823 404

-5 092

0

-5 113 120

-4 870 904

-2

-3

0

0

-4 051 932

-3 845 340

0

0

-44 975 424

-44 006 260

0

-25 278

-4 508 458

-2 424 193

-7 989

-52 070

464

339

-53 543 339

-50 352 802

4 051 933

3 845 340

14 107 733

14 204 652

2 957 489

2 805 007

Fordelt til Staten

18 748 135

16 547 123

Fordelt trl kommunen

13 678 050

12 950 680

-1

0

0

0

Fordelt131Forketrygden- arbeidsgveravgift
Fordelt trt Folkebygden - medlernsavgift
Fordelt til Fylkeskommunen

KraVsom er ufordelt
Videresendingplassenngmellom kommuner
Sum

53 543 339

50 352 802

0

Sum totalt

-.7

5•75/Cr

