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Generelt om skatteoppkreverens
1.1

virksomhet

Skatteoppkreverkontoret

1.1.1 Ressurser

Ressursfordeling

Antall årsverk ved SKO som kun er benyttet til SKO-funksjonen i
regnskapsåret
Ressursbruk ved SKO, fordelin av årsverk
Skatteregnskap
Innfordring av skatt/arbeidsgiveravgift
Kontrollvirksombet
Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige og
regnskapsførere/revisorer
Skatteutvalg
Administrasjon
(Andel fordelt skal være 100 %)

1.1.2

Årsverk

%-andel
fordelt

1,2

100 %

0,3
0,4
0,2
0,2

25,00
33,33
16,67
16,67

0,1
Sum 1,2

8,33 0/0
100
0/0

Organisering

ØKONOMIAVDELING

SKATT

ØKONOMI

Skatteoppkrever:
May Helen Austad
100%

Ståle Øverland
Økonomisjef

Bente Steinstad
20%

Seksjon komm.
fakturering

Fred-E. Gundersen
Regnskap

Inkludert kommunal
innfordring fom
01.05.12.

Maren Faydal

Bente Sleinstad
Regnskap

Jadranka
Bajraklarevie

Gro Heidi Øygarden
Controller

Årsrapport år/dato: 111.01.2013

Skatteoppkroveren

i t;ogne

%
%
%
%

4

1.1.3

Ressurser og kompetanse

Skalteoppkrever May Helen Austad har det overordnede ansvar for skatteavdelingen.

May Helen Austad har ansvar for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Føring og aystemming av skatteregnskap
Innfordring skatt forskuddspliktige og etterskuddspliktige
Skatteavregning forskuddspliktige og etterskuddspliktige
Tvangsinnfordring alle typer skattekrav
Endring av skatteavregninger
Forhåndsligninger
Løpende oppgaver knyttet til ovenstående
Overlappe oppfølging av arbeidsgiverc
Følge opp i forhold til interkommunal arbeidsgiverkontroll
Rapportering

Bente Steinstad har ansvar for:
Kontroll med kommunens arbeidsgivere
Registrering av terminoppgaver
• Registrering av lønns- og trekkoppgaver
o
Aystemming av oppgaver mot innbetalt
9
Løpende innfordring av skattetrekk og arbeidsgiveravgift
o Veiledning til arbeidsgivere
• Overlappe på skatteregnskap

o

o

tillegg deltar kommunen i interkommunal arbeidsgiverkontroll for Agder.
Vi deltar på kurs og fagdager etter behov og nytteverdi.
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1.2

Internkontroll

Generell kontroll foretas i forbindelse med månedsoppgjør (rapporter angående
avstemminger, tilgangskontroll restansclister osv gjennomgås).
Fullmakter, roller og aktivitetstyper gjennomgås og vedlikeholdes hver måned.
Rutincr er oppdatert i 2012.

1.3

Vurdering av skatteinngangen

1.3.1 Total skatte- og avgiftsinngang

i regnskapsåret

En økning på 5,68 %.

1.3.2 Kommunens

andel av skatteinngangen

i regnskapsåret

2012: kr. 230.949.499,- ): økning på 5,19 %
2011: kr. 219.548.735,- ): reduksjon på 3,69 %
2010: kr. 227.961.794,- ): økning på 6,33 %

1.4

Skatteutvalg
Det er innkommet 2 søknader, hvorav 1 er ferdig behandlet og innvilget av
skatteutvalget.
Total lemping ble kr 1 828 049,-.

2 Skatteregnskapet
2.1

Avleggelse av skatteregnskapet

Avleggelse av skatteregnskapet
Skatteoppkreveren i 1018 Søgne bekrefter at skatteregnskapet for 201 2 cr ført, avstemt og
avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere
§ 3-1.
9

Det er ikke mottatt pålegg om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av
skatteregnskapet fra regional kontrollenhet.

Årsregnskapct
oppkreveren.

for 2012 folger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatte-

Årsrapport fir/dato 14.01.2013
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2.2
2.2.1

Margin
Margin for inntektsåret

2011

Belø

Beskrivelse
Innestående mar in for inntektsår 2011,

0

31.10.2012

0

For m e avsatt mar in for inntektsår 2011

-6 812 143

For lite avsatt margin for inntektsår 2011

2.2.2

Margin for inntektsåret

2012

Beskrivelse

Belø

Innestående mar in for inntektsår 2012, pr. 31.12.2012

...

Marginprosent
Prosentsats marginavsetning: 10 %.
2.2.3 Kommentar

til marginoppgjoret

Det er ikke vedtatt endringer av prosentsatsen for marginavsetning.
Gjeldende prosentsats: 10 %

Årsrapport år/dalo: 14.01.2013
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3 Innfordring av krav
3.1

Restanseutviklingen

3.1.1 Totale restanser og berostilte

Restanse
31.12.2012
Skatteart

Herav
berostilt
restanse
31.12.2012

Restanse
31.12.2011

Herav
berostilt
restanse
31.12.2011

Endring i
restanse

Endring i
berostilt
restanse

Reduksjon

Reduksjon
(-)
+
Øknin

(-)
Øknin

3.1.2 Kommentarer til restanscsituasjonen
Totale restanserpr 31.12.2012
Berostilte krav pr 31.12.2012:

+

og utviklingen i restanser

18 768 066,-. økning på kr 1 094 140,- fra 2011.
1 749 715,-. Reduksjon på kr 824 829,- fra 2011.

Det bar vært en relativ stabil skatteytermassefra 2011 til 2012. Noen jengangere i forbold til
forskuddsskatt person og restskatt person. Ingen nye store restanser.
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Avskriving i 2012
kr 1 500 236,Lemping i 2012
kr 1 873 587,Nedsettelse pensj.innl 2012 kr 218 850,Totalt
kr 3 592 343.-

Antall: 15 skattytere
«
2
«
«
9
«

Avskrivinger skyldes i hovedsak avsluttel GOL og insolvente konkurs- og dødsbo.
Lemping gjelder nærmest bare en stor, gammel sak.
Utlignet skatt for 2010:
Utlignet skatt for 2011:
3.1.3

744.523.026 (pr 31.12.11)
788.768.603 (pr 31.12.12)

Restanser eldre år

Inntektsår

Sum restanse
(debet

2010
2009
2008
2007 —1999

3.1.4

Kommentarer til restanseoppfolgingen

Herav skatteart
"Restskatt — erson"
1 380 848
888 284
1 233 573
891 989
878 093
719 268
3 793 991

for cldre år

Kontoret har gjennomgått rapporten "Restanseliste —forelda krav" dato t.o.rn 31.12.2012,
og sikret at krav ikke foreldes uten at det er iverksatt tiltak.
Antall krav som var foreldet pr. 31.12.12: 2 stk
Krav 1 har vært del av GOL. Krav 2 er innvilget berostilt fra Skatt sør..
Samlet beløp på krav som var foreldet pr. 31.12.12: 59 010,-.

3.2
3.2.1

Innfordringens effektivitet
Vurdering av kontorets resultat pr. 31.12.2012

Resultatkravene er oppnådd.
Årsak til gode resultatet tilskrives skatteytennassens sammensetning, DT1, økt kompetanse og
mindre bruk av avtaler.

Årsrapport Ar/dato: 14.01.2013
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3.2.2

Vurdering av i hvilken grad, og hvordan innfordringsaktivite
innfordringsresultatet

Økt antall utleggsfonetninger

3.2.3
•
•
•

3.3

en har påvirket

i henhold til DTI- strategien.

Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen
Fortsette med økt fokus på skatteytere i Strategi 30, og raskere igangsetting av
innkreving på skatteytere i Strategi 50
Opplæring
Informasjon

Særnamskompetanse

Å inneha denne forer til en forenkling i innfordringsarbeidet.
avsluttes raskere.

Sakene kan behandles og

4 Arbeidsgiverkontroll
4.1 Kontorets resultat pr. 31.12. 2012

Antall planlagte kontroller for 2012:
20
Som utgjør:
5,1 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen.
Antall gjennomforte kontroller 2012:
20
Som utgjør:
5,1 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen.
Antall gjennomførte kontroller i 2011: 19

4.1.1

Organisering av arbeidsgiverkontrollene
—deltakelse i interkommunal
samarbeidsordning
eller annen losning.

Søgne deltar i "Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder".
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4.1.2

Antall kontroller nwd resultat, herunder avdekket beløp, egenretting og
avdekking av uregistrerte arbeidstakere:

Det er avdckking i 12 av 20 kontroller.
4.1.3

Vurdering av aktiviteten på arbeidsgiverkontrollumrådet

i regnskapsåret

Aktiviteten er optimal med tanke på de ressurser vi har til rådighet.
4.1.4

Omtale av samarbeidet med andre kontrollaktører

Kontoret har fått veiledning og hjelp etter behov hos Skatt Sør.
4.1.5

Gjennomførte informasjonstiltak

Det blir gitt tilbakemeldinger til arbeidsgivere i forbindelse med kontroll/avstemming av
lønns- og trekkoppgaver og avstemming mot innbetalt forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.
De siste år har vi aktivt sendt ut invitasjon til aktuelle større firma og regnskapsførere i
forbindelse med infonnasjonsmøte i regi av "Interkommunal kontroll i Agder" og "Kr. sand
kemnerkontor".
Det sendes ut et informasjonsbrev til alle nyregistrerte finna i kommunen.
4.1.6

Kontorets eventuelle tiltak for bedring av arbeidsgiverkontrollen

Hvis vi har ressurser vil vi i tillegg prioritere arbeidsgivere med uregelmessigheter i
forbindelse med oppgaver/innbetaling, konkurser og tips.
Kontrollobjekter plukkes i større grad ut på bakgrunn av lister fra Skatt Sør på aktuelle
kontrollområder/satsingsfelt (Lto-koder, revisormerknader osv.)

SteWdato:

7 ( gt-9)(19

Sl4ttteo pkreverens sign tur

Vedlegg: Årsregnskapet for 2011 - signert av skatteoppkreveren.
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