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Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 
 

 

Saksdokumenter: 

- Rapport fra skatteetaten av 17.02.20 m/vedlegg 

- Resultater og styringsinformasjon 

- Årsrapport 2019 i fra skatteoppkreveren  

 

 

Saksframlegg: 

I medhold av endringer i lov av 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og 

fylkeskommuner m.m. overtok Skatteetaten i sin helhet oppgavene med kontroll av 

skatteoppkreverfunksjonen fra 1.juli 2004. Riksrevisjonen er tildelt ansvaret for revisjon 

av skatteoppkreverfunksjonen. Frem til 1. juli 2004 ble denne oppgaven utført av 

kommunerevisjonen. 

Kommunestyret og kontrollutvalget skal ikke lenger behandle selve skatteregnskapet, 

men får via kontrollrapporten en tilbakemelding på om skatteoppkreverfunksjonen blir 

utført på en tilfredsstillende måte. Skattedirektoratet stiller ingen krav til formell 

behandling av kontrollrapporten i kommunestyre/kontrollutvalget, men forutsetter at 

kommunen følger opp eventuelle tiltak og forbedringspunkter. 

 

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. 

 

 

Formål: 

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 

 

 

Resultat av utført kontroll: 

 

• 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.» 



 MØTEBOK 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Holtålen kommune Sak nr. 12/2020 

 

• 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.» 

 

• Skatte- og avgiftsinnkreving: 

 

«Holtålen kommune når alle resultatkrav med unntak av restskatt personlige skattytere 

2017 og forskuddsskatt personlige skattytere 2018. I skatteoppkrever sin årsrapport 

forklares manglende måloppnåelse for restskatt personlige skattytere 2017 med at dette 

er to skatteytere som har levert inn regnskap, men at dette ikke er behandlet av 

skatteetaten enda. Skatteoppkreverkontoret samlet når alle resultatkrav som er satt av 

skatteetaten.» 

 

• Arbeidsgiverkontroll: 

 

Det er gjennomført 2,5 % arbeidsgiverkontroller, mot et krav på 5%. 

 

« En nærmere kommentar av Skatteetatens kontroll og oppfølging av 

arbeidsgiverkontrollen fremgår av vedlegget til denne kontrollrapporten.» 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen tas til orientering og 

oversendes kommunestyret. 
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