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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar skatteoppkrevers årsrapport 2019 og skattekontorets kontrollrapport 2019 
til orientering. 
 
Kontrollutvalgssekretariatets forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar skatteoppkrevers årsrapport 2019 og skattekontorets kontrollrapport 
2019 til orientering. 
 
Vedlegg 
Årsrapport 2019 - Skatteoppkreveren i Levanger 
Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Levanger kommune 
 
Saksopplysninger 
Skatteoppkreverens redegjørelse om kommunes skatteregnskap for 2019 
Den totale skatteinngangen for året 2019 til fordeling mellom skattekreditorene utgjorde 
2 378,3 mrd. kr. Kommunens andel av den samlede skatteinngang utgjorde 515,6 mill. kr.  
 
Tallmaterialet er nærmere utdypet og forklart i skatteoppkrevers redegjørelse, se vedlegg. 
 
Skatteoppkrever vil gi en orientering i møte. 
 
Skatteetatens kontrollrapport 2019  
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 styring og oppfølging av skatteoppkreverne”.  
 
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  

Skattekontoret har for 2019 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området 
skatteregnskap. 
 
Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2019.  
 
 
 
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. 
 
Vurdering 
Skatteetatens kontrollrapport 2019 og Skatteoppkreverens årsrapport for 2019 kan tas til 
orientering. 
 
 
 


