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Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Agdenes
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.
Skatteetaten har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at
Skatteetaten:
 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 Skatteetatens styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for Skatteetatens 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 Orkdal, Snillfjord, Hitra, Frøya, Agdenes, Meldal og Rindal.
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapport for Agdenes kommune:
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Antall årsverk 2019

Antall årsverk 2018

Antall årsverk 2017

0,4

0,4

0,4

3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 23. januar 2020. Skatteetaten
har mottatt disse innen fastsatt frist.
Årsregnskapet for Agdenes kommune viser per 31. desember 2019 en endelig skatte- og avgiftsinngang1 til
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering
mellom kommuner på kr 156 347 037 og utestående restanser2 på kr 5 896 247, herav berostilte krav på
kr 1 160 230.
Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2019 for Agdenes kommune.

Resultatkrav
2019 (i %)

Innbetalt av
sum krav 2019
(i %)

Innbetalt av
sum krav 2018
(i %)

Innbetalt av
sum krav
samlet for hele
landet
2019 (i %)

Restskatt personlige skattytere 2017

96,50 %

91,62 %

91,22 %

96,26 %

Forskuddstrekk 2018

99,90 %

100,00 %

100,00 %

99,95 %

Forskuddsskatt personlige skattytere 2018

99,40 %

98,87 %

98,92 %

99,40 %

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2018

99,90 %

100,00 %

100,00 %

99,91 %

Restskatt upersonlige skattytere 2017

99,40 %

100,00 %

37,92 %

98,97 %

Arbeidsgiveravgift 2018

99,80 %

100,00 %

100,00 %

99,84 %

Skatteoppkreveren opplyser i sin årsrapport at de er meget fornøyd med å ha nådd fire resultatkrav. Det
ble et stort avvik på restskatt person, som skyldes restanser relatert til svekket betalingsevne. Det samme
gjelder negativt avvik på forskuddsskatt person.

4. Skatteetatens kontroll av skatteoppkreveren
Skatteetatens kontroll av skatteoppkreverne 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.
Skatteetaten har for 2019 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.
Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2019.

1
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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Skatteoppkrevers overordnede internkontroll
Basert på de kontrollene som Skatteetaten 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 Skatteetaten 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.
Arbeidsgiverkontroll
En nærmere kommentar av Skatteetatens kontroll og oppfølging av arbeidsgiverkontrollen fremgår av
vedlegget til denne kontrollrapporten.

5. Skatteetatens oppfølging av skatteoppkreveren
Det er siste år kommunestyret vil motta en kontrollrapport som denne for skatteoppkrevingen i kommunen.
Stortinget vedtok 13. desember 2019 at skatteoppkreverfunksjonen overføres til Skatteetaten fra
1. juni 2020.
Frem til 1. juni 2020 er det kommunene som har ansvar for skatteoppkrevingen. Kommuner som får
ressursutfordringer på skatteoppkrevingsområdet frem til overføringen 1. juni 2020, må søke bistand hos
andre kommuner, og aktuelle kommuner bør ha en beredskapsplan for dette. Tilstrekkelig kompetanse og
ressurser i skatteoppkreverfunksjonen er et avgjørende bidrag for å løse samfunnsoppdraget; å sikre et
finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet.

Med hilsen

Marita Ryeng
underdirektør
Innkreving, Oppfølging skatteoppkrevere
Skatteetaten
Else-Gunn Polland Halvorsen
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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 Orkland kommune
Kontrollutvalget for Orkland kommune
Rådmann/administrasjonssjef for Orkland kommune
Riksrevisjonen

Vedlegg:

Resultater og styringsinformasjon vedrørende arbeidsgiverkontroll

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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