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Kontrollrapport 2012 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for
Sogne kom mune
1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen
Skatteoppkreverens
ansvarog myndighet folger av skattebetalingsloven§ 2-8, som utfylles av -Instruks fir
skatteoppkrevere",fastsattav Skattedirektoratet8.januar 2009.

Skattekontorethar faglig ansvarog instruksjonsmyndighetoverfor skatteoppkrevernei sakersom vedrorer
skatteoppkreverfunksjonen.og plikter å yte eiledning og bistand i faglige spørsmål.Skattekontoretsøker
gjennom mål- og resultatstyringå leggetil rette for best mulig resultater for skatteoppkreverfunksjonen.
Grunnlaget for skattekontoretsstyring ay skatteoppkreverfunksjonener -Instruks ihr skattekontorenes
styring og oppfolging av skaueoppkreverne-av I I . januar 2012.
Grunnlaget for skattekontoretskontroll av skatteoppkreverfunksjonener -Insunks for skallekontorenes
kontroll av skatteoppkreverne- av I. februar 2011.
Skattekontorethar ansvaretfor å avklare at skatteoppkreverfunksjonenutoves tilfredsstillende i henhold til
gjeldende regelverk på følgendeområder:
• Intern kontroll
• Regnskapsforing,rapporlering og avleggelseav skatteregnskapet
• Skatte-og avgiftsinnkreving
• Arbeidsgiverkontroll
Riksrevisjonen har ansvaretfor revisjon av skatteoppkreverfunksjonen.Skatteetatenutfører oppgavenemed
kontroll av skatteoppkreverfunksjonen.
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2. Skatteoppkreverfunksjonens

mMoppnåelse

2.1 Skatte- og avgiftsinngang
Skatteregnskapet for Sogne kommune viser per 31. desember2012 en skatte- og a giftsinngang' til tbrdeling
mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) pa kr 1 022 527 517 og utestaenderestanser:
på kr 18 768 066 herav berostilte krav pa kr 1 749 715. Skatteregnskapeter a‘gitt a kommunens
skatteoppkrever 14.januar 2011

2.2 Innkrevingsresultater
Vi har gjennomgått innkrevingsresultatenc per 31. desember2012 for skatteoppkre‘erkontoret for Sogne
kommune. For forrige år var rapporteringstidspunktet 30. juni 2011.
Resultatene viser fol ende':

2.3 Arbeidsgiverkontroll
Skatteoppkreveren for Sogne kommune er tilsluttet Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder.
Resultater for kommunen er 3 I . desember2012 Viser folgende:
Antall
arbeidsgivere:

390

Minstekrav 5 %:

Antall utforte
kontroller 2012:

20

Utfort kontroll
2012 (i %):

5.1

l'tfort kontroll
2011 (i %):

4,8

Utfort kontroll
2010 (i %):

5.1

1ffort kontroll
2012 region (i %):

4,9

Sum innbetalt02 fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
Skatt sør har ikke fastsatt resultatkrav for forskuddsskatt upersonhue skattstere 2011 ou restskatt upersonliue
skattytere 2010
2
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2.4 Bemanning
Sum årsverk til skatteo kreverfunks'onen iht. skatteo krevers resultatra orterin t:
Antall årsverk 2012
1,2

Antall årsverk 2011

Antall årsverk 2010

1,2

1,4

3. Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen
Skattekontorcthar i 2012 ikke gjennomfort stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret.Siste stedlige
kontroll hle avholdt 8. juni 2011.
Skattekontorethar i 2012 gjennomfort kontorkontroll av skatteoppkreverkontoretfor områdeneintern
kontroll. skatteregnskap.innkreving og arbeidsgiverkontroll.

4. Resultat av utført kontroll
•

Intern kontroll

Basertpå de kontrollene som vi har gjennomført, har skattekontoretikke avdekket vesentlige svakheter i
skatteoppkreverensoverordnedeintern kontroll.

•

Regnskapsforing, rapportering og avleggelse av skaneregnskap

Basertpå de kontrollene som vi har gjennomfort. finner skattekontoretat regnskapsforingen.rapporteringen
og a leggelsenav skatteregnskapeti det alt vesentligeer i samsvarmed gjeldenderegelverk og gir et riktig
uttrykk for skatteinngangeni regnskapsåret.

•

Skatte- og avgiftsinnkrevingen

Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoretat utforelsen av innkrevingsarheidet
og oppfolgingen av restansenei det alt vesentligeer i samsvarmcd gjeldenderegelverk.

•

Arbeidsgiverkontroll

Basertpå de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoretat utførelsenav
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentligeer i samsvarmed gjeldenderegelverk og utfores i tilstrekkelig
omfang.
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5. Ytterligere

informasjon

Skatteoppkreverhar 27. november2012 deltatt i dialogmote som Skatt sor har avholdt for
skatteoppkrevereneom prioriteringer og resultatkrav for 2013, oppfolging av arbeidsgiverkontrollen tbr
2012 og intern kontroll ved skatteoppkreverkontorene.

Med hilsen
CL
Cecilie Solum
avddingsdirehor
Avdeling for innkreving
Skatt sor

Kopi til:
Kontrollutvalget for Sognekommune
Skatteoppkreverenfor Sognekommune
Riksrevisjonen

itUti
CihnnarPedersen

