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2013 vedrørende

skatteoppkreverfunksjonen

Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet felger av skattebetalingsloven
skattcoppkrevere" av 8. januar 2009.

§ 2-8, som urfylles av "lnstruks for

Skattekontoret har' faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor' skatteoppkrcverne i sakersomvedrører'
skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål. Skattekontoret søker
gjennom mâl- og resultatstyring å legge til rette for best mulig restrltatcr for skatlcoppkreverfunksjonen.
(i runnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes
styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 1.januar 2014.
Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen
kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011.

cr "Instruks for skaltekontorencs

Skattekontoret har ansvaret for àavklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til
gjeldende regelverk på folgende områder:
0 Intern kontroll
0

Regnskapsførirrg, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet

I

Skatte- og avgiftsinrrkreving

0

Arbeidsgiverkontroll

Riksrevisjonen har' ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen.
kontroll av skarteoppkreverfunksjonen.

Postadresse
Postboks2412
3104Tønsberg
skatteetatenno/sendepost

Skatteetaten utfører oppgavene med

Besøksadresse:
Se www.skarleetaten.no
Orgnr:991733078

Sentralbord
800 B0000
Telefaks
33 74 1200

for
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2.

Om skatteoppkreverkontoret

2.1

Bemanning

Sum årsverk til skattenppkreverfttnksjonen
___A_n1a1lårsverk

2013

iht. skatteoppkreverens
Antall årsverk

1,2*

årsrapport:

20 l 2

Antall

årsverk 201 1

1.2

3.

Måloppnåelse

3.1

Skattc-

1,2

og avgiftsinngang

Skatleregnskapct for Søgne kommune viser per 31. desember 2013 en skatte- og avgiftsinrtgattg' til fordeling
rnellorn skattckreditorerte (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 1 089 123 903 og trtcstående restanserz
på kr 17 086 625, herav berostilte krav på kr 1 513 033. Skatteregnskapet er avlagt av konrrnutrens
Skatteoppkrever20.januar 2014.

3.2

lnnkrevingsresultater

Vi har gjennomgått innkrevingsresultateric per 31. desember2013 for Søgne kommune.
Resultatene viser følgende:
Totalt
irrnbetalti
MNOK

lnnhetalt
av
sunt krav

(i%)

Resultatkrav
(i %)

A1'beids<viveravgi1'12012

Vi?

160,44

Innbetnlt av
sum krav (i %)
regionen

g

37,45» i 96,32

Restskatt persnnlige skattytere 2011

lnnbeteiltiav
sumkrav (i %)
lbrrige âr

97,00

99,82

99,80

99,86

Forskuddsskatl personlige skattytere ZOIZHW“_ __W 65,93

99,34

99,90

99,08

99,08

Forskudtlstrekk 2012
Ferskuddsskntt ttpersonlige skttltytere 2012
Restskatt upersonlige skattytere 2011

99,99
99,99
99,66

99.90
99,90
99,90

99,90,
99,96
99,91

99,92
99,90
97,90

3.3

320,95
55,92
29,42

VJ

_ 93,65
99,75

96,99

i

Arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren

for Søgne kornntutte er tilsluttet Interkommunal arbeidsgiverkorttrol1 i Agder.

Resultater' for kommunen per 31. desember 2013 Viscr folgcnde iht. skttrteoppkreverens rcsultatrapportering:
Antall
arbeidsgivere

339

Minstekrav
antall

Antall utførte
kontrollert

(s fl/n)

2013

20

Utført kontroll
2012 (i %)

Utført kontroll I Utfmt ltorrtrnll
2011 (i %)
2013 region (i %)

_”
rs

1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditnrerre
Z Sum åpne (trbetalte) tbrlitlte debetkrttv

Utført kontroll
2013 (1915)

4,6

g
5,1

4,8

4,6

l
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Imerkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder har vaert pilot ved innføringen av kontrollsmllesystemet
Kontrollomfanget må ses i lys av dette.

4.

Kontroll

KOSS.

av skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontoret har i 2013 ikke gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret. Siste stedlige
kontroll ble avholdt 8.juni 2011.

Skattekontorethar i 2013gjennomførtkontorkontrollavskatteoppkreverkoiitoret
for områdeneintern
kontroll, skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll.

5.
0

Resultat
Intern

av utført

kontroll

kontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, harvi ikke avdekket vesentlige svakheter i
skatteoppkreverens

0

overordnede interne kontroll.

Regmkrzpsforing,

rapportering

og avleggelse av .vlmtteregnsknp

Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, tinner skattekontoret at regnskapsføringen, rapporteringen
og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig
uttrykk for Skatteinngangen i regnskapsåret.

o

Skutle- og nvgiflsilmkreving

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

o

Arbeitlxgiverkantroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk, men utføres ikke i
tilstrekkelig omfang da det er utført 4,6 % kontroller mot et krav på 5 %.

6.

Ytterligere

informasjon

Skatteoppkrever har 21. november 20l3 deltatt i dialogmote som Skatt sør har avholdt for skatteoppkreveme
om prioriteringer, rcsultatkrav og oppfølging av arbeidsgiverkontrollen for 2013.

å
2014/11285

Utover dette heir det vært avholdt l møte med skallcoppkrevcrkumorcti
progjckt for [brbedring av s1<:1Itc0ppkrevc1'nesillnfbrdringsarbeid.

forbindelse med skflttckontorcts
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Kopi til:
Kontrollutvalget for Søgne kommune
SkaI1c0ppkreveren for Søgne kommune
Riksrevisjonen
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