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Kontrollrappo rt 2016 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen for Tynset kommune

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skatteoppkreverens ansvarog myndighet følger av "lnstruks for skatteoppkrevere" av 8. april 2014.

Skattekontoret har faglig aflsvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppl«everne i saker som

vedrører skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål.

Skattekontoret søker gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for
skatteoppkreverfunksjinen. Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er

',Instruks for skattekontorenes styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januæ 2014.

Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Iirstruks for skattekontorenes

kontroll av skatteopplreverne" av 1. februar 2011.

Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppl«everfunksjonen utøves tilfredsstillende i
henhold til gjeldørde regelverk på følgende områder:
o lntemkontroll
. Regtskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet

o Skatte- og avgiftsinnl«eving
o Arbeidsgiverkontroll

Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten ttfører oppgavene

med kontroll av skatteoppl«everfrurksj onen.

2. Om skatteoppkreverkontoret

2.1 Bemanning

Sum årsverk til ,ru gv tr1.lutl§§ iht. ska
Antall årsverk 2016 Antall årsverk 2015 Antall årsverk 2014

1.0 1.0 1.0
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2.2 Organisering

Det er etablert et samarbeid med skatteoppkreveren for Alvdal for å kunne yte bedre service overfor
publikum ved ferie og annet fravær.

3. Måloppnåelse

3.1 Skatte' og avgiftsinngang

Skatteregnskapet for Tynset kommune viser per 31. desember 2016 en skatte- og avgiftsinngangl til
fordeling mellom skattekreditorene (etter fuadrag for avsetning til margin) påL« 494 201 064 og
utestående restansel på kr 16 167 gO5.Ingen av de forannermte kravene erberostilt.
Skatteregnskapet er avlagf av kommunens skatteoppkrever 19. januar 2017.

3.2 Innkrevingsresultater

Vi har §ennomgått innkrevingsresultatene per 31. desember 2016 for Tynset kommune.

Resultatene

3.3 Arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren for Tynset kommune er tilsluttet den interkommunale kontrollordningen for
1-ellregionen.

Resultater for kommunen per 31. desernber 2016 viser følgende iht. skatteoppkreverørs

De oppgitte tall er individuelle tall for kommunen.

4. Kontrollavskatteoppkreverfunksjonen

Skattekontoret har i 2016 ikke gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret. Siste stedlige
kontroll ble avholdt 7. september 2015.

Skattekontoret har i20L6 gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene intern
kontroll, skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll.

1 
Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene

2 
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav

viser fbl
Totalt
inntretalt
i MNOK
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sum krav
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Resultat-
krav
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sum krav (i %o)

forrige år
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Restskatt personlige skattytere 2014 1 1.5 94.54 93,50 90,09 94,04
Arbeidsgiveravgift 2015 54,7 99,9s 100,00 99.99 99.86
Forskuddsskatt personlige skattytere 2015 38,6 97.28 98,40 96,75 99,r1
Forskuddstrekk 2015 200,6 99,99 100,00 99,99 99.96
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2015 4)A 100,00 100,00 100.00 99.95
Restskatt upersonlige skattvtere 2014 9,4 100.00 99.s0 95.57 98,61
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Utført
kontroll
2015(io )

A$ørt
kontroll
2014 fioh\

Utført kontroll
2016 region (i o/o)

263 13 14 s1 5,0 4,2



5. Resultat av utført kontroll

o Intern kontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at skatteoppkreverens
overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

. Regnskøpsføring, røpportering og avleggelse av skøtteregnskøp

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, firurer vi at regnskapsføringen,
rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gieldende
regelverk og gir et riktig ut§kk for skatteinngangen i regnskapsåret.

t Skatte- og øvgiftsinnkreving

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjeruromført, finner vi at utførelsen av
innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende
regelverk.

a Arbeidsgiverkontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gieldende regelverk og utføres i
tilstrelJ<elig omfang.

6. Ytterligere informasjon

Det er giennomført styringsmøte mellom skatteoppkreveren for Tlmset og skattekontoret den 7. juni
2016, hvor hovedtemaet var utviklingen av et tettere samarbeid mellom skatteoppkreveme i
Østerdalen.

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger for 2016 verken gitt på1egg eller anbefalinger.

Vennlig hilsen

fung. avdelingsdirektør
Skatt øst

Kopi til:
o Kontrollutvalget for Tynset kommune
o Skatteoppkreveren for Tynset kommune
o Riksrevisjonen
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