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1.

Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

I henhold til Skatteoppkreverinstruksen § 2-9 nr. 1 har skatteoppkreveren utarbeidet en årsrapport i
samsvar med retningslinjer gitt av Skattedirektoratet. Årsregnskap er også utarbeidet og vedlegges
årsrapporten i henhold til § 3-3 nr. 2
Årsrapporten gir en oversikt over skatteoppkreverens virksomhet i 2017 og hvordan oppgavene
skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll er ivaretatt ved skatteoppkreverkontoret.

1.1 Skatteoppkreverkontoret – organisering, ressurser og kompetanse
Organisering
Skatteoppkreveren i Søgne er lokalisert i tredje etasje i kommunens rådhus, og er organisert under
økonomienheten.
Søgne kommune har avtale med Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder, (heretter IAA) om å utføre
arbeidsgiverkontroll i henhold til resultatkrav gitt av skattedirektoratet. Skatteoppkreveren har ansvar for
å plukke ut kontrollobjekter til IAA.

Ressurser
For 2017 er det 1,1 årsverk ved skatteoppkreverkontoret som benyttes til skatteoppkreverfunksjonen i
Søgne kommune. Skatteoppkrever har selv 100 % stilling, og i tillegg er det ca.10 % stilling fordelt på to
personer som utfører attestasjon og anvisning.
IAA utførte arbeidsgiverkontroller tilsvarende 0,3 årsverk i 2017. Sum årsverk som er brukt til
skatteoppkreverfunksjonen i 2017 er med dette 1,4.
Tabellen viser ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk per område

Årsverk
Skatteregnskap
Innfordring
Arbeidsgiverkontroll ( 0,1 + 0,3 årsverk hos IAA)
Administrative oppgaver
SUM

0,3
0,6
0,4
0,1
1,4

%-andel
fordelt
22 %
44 %
30 %
4%
100 %

Vurdering av ressurssituasjon og kompetanse
Ressurs:
Skatteoppkreveren i Søgne har i 2017 hatt utfordringer knyttet til ressurser. Gisle Espeland sa opp sin
stilling som skatteoppkrever i januar, og ny skatteoppkrever Marit Gundersen ble ansatt i 100 % stilling
fra juni. Dette førte til en overlappingsperiode på 2 måneder med svært begrenset bemanning.
Ny skatteoppkrever har flere års erfaring fra Kemneren i Kristiansand, og kunne derfor tre rett inn i
arbeidet uten videre opplæring. Hun hadde også anledning til å arbeide en til to dager i uken i april og
mai. Pliktige oppgaver i forbindelse med skatteoppkreverfunksjonen ble på denne måten ivaretatt på en
tilfredsstillende måte i overgangsfasen.
Når skatteoppkreverrollen er begrenset til i hovedsak èn person, kan sårbarhet bli stor. For å begrense
risiko har skatteoppkreveren til en hver tid to andre ansatte ved økonomifunksjonen som har tilgang til
Sofie og kjennskap til skatteoppkrevers oppgaver. Disse to bistår ved attesteringer og utbetalinger og
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ivaretar henvendelser dersom skatteoppkrever ikke er til stede. I tillegg har vi nært samarbeid med
andre skatteoppkreverkontorer og vi benytter oss godt av dette nettverket på tvers av kommunene.
Det er også godt samarbeid mellom skatteoppkrever og IAA, slik at når IAA fikk ressursutfordringer så
klarte skatteoppkrever selv å stille opp og bidra med å utføre enkle arbeidsgiverkontroller slik at vi også
klarte resultatkravet her.
Kompetanse:
Vi anser kompetanse ved skatteoppkreverkontoret som høy. Skatteoppkrever har flere års erfaring fra
annet kemnerkontor, og de andre ved kontoret er også godt kjent med oppgavene og har lang erfaring.
Vi har i tillegg godt nettverk med andre skatteoppkrevere og skatteetaten i kunnskapsspørsmål.
Ansatte ved kontoret deltar jevnlig på relevante kurs og holder seg på den måten faglig oppdatert.

1.2 Internkontroll
Skatteoppkreveren skal følge rutiner gitt av skattedirektoratet og er forpliktet til å ha en tilfredsstillende
Internkontroll.
Skatteoppkrever anser en god internkontroll basert på risiko og vesentlighet som svært viktig, og vi har
strenge rutiner vedrørende både fullmakts-styring og attestasjon og anvisning. Det tas ut rapporter med
faste intervaller for å kontrollere bilagsseriene, og samtlige bilag som produseres må gjennom en
kvalitetskontroll og signeres av to forskjellige personer.
Vår intensjon er å ha oppdaterte skriftlige rutinebeskrivelser på hvert område av virksomheten til en
hver tid. Dette har imidlertid vist seg utfordrende de siste årene da det på grunn av bytte av
skatteoppkrevere i perioder har vært så lav bemanning at man ikke har kunnet prioritere slike oppgaver.
Arbeidet med å gjennomgå samtlige av skatteoppkreverens internkontrollrutiner ble imidlertid påbegynt
i 2017. Det blir foretatt risikovurdering av alle oppgaver, og kontrollrutiner skal opprettes i henhold til
risiko og vesentlighetsvurdering. Målet er å være ferdig med gjennomgangen innen 1. mars 2018.

1.3 Skatteutvalg
Skatteoppkrever har ikke sendt noen saker til skatteutvalget i 2017

1.4 Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen
Skattekontoret har ikke gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i 2017, men hadde
stedlig kontroll i desember 2016. Revisjonens rapport ble sendt skatteoppkrever 06.01.17 og
kommenteres derfor nå i årsrapporten for 2017.
Stedlig kontroll i desember 2016 avdekket forhold som måtte utbedres, og skatteoppkreveren fikk fire
pålegg. Nedenfor har vi listet opp sakene punktvis, med kommentar om hvilke tiltak som er gjort:
1. Bankavstemminger:
Ifølge retningslinjer for føring av skatteregnskapet skal avstemming av bankkonto gjennomføres
for alle dager det har vært transaksjon på konto. Revisjonen fant i sitt ettersyn at det var flere
dager det hadde vært bevegelse på konto som ikke avstemming var gjort.
Tiltak: Bankkonto avstemmes nå hver eneste dag, uansett om det har vært bevegelser på
konto.
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2. Lokale rutinebeskrivelser:
Skatteoppkrever har ved flere tidligere kontrollbesøk fått anbefaling om å oppdatere sine lokale
rutinebeskrivelser jevnlig, uten at dette er blitt gjort. I tillegg ble det funnet enkeltområder der
det ikke var laget rutinebeskrivelser. Revisjonen ga derfor ved dette kontrollbesøket pålegg en
gjennomgang av de lokale rutinene.
Tiltak: Til tross for ressursproblemer i 2017 er arbeidet med oppdatering av rutinebeskrivelser
igangsatt, og skal være ferdig innen 1. mars 2018.
3. Manuell endring av bankkonto:
Det er strenge retningslinjer gitt av skattedirektoratet for nyregistrering av konto for
tilbakebetaling av skatt til skatteytere. Revisjonen fant at bankkontoer som var registrert i flere
tilfeller var for dårlig dokumentert, og det ble derfor gitt pålegg om å sørge for at kravene til
dokumentasjon og attestasjon ble bedre oppfylt.
Tiltak: Skatteoppkrever har skjerpet sine rutiner, og innført dobbel signatur. Alle bankkontoer
som registreres skal nå gjennom ekstra sikkerhetskontroll der det påses at alle retningslinjer er
fulgt og dokumentasjon er tilstrekkelig.
4. Utlegg – sikring av krav:
Det skal ifølge skatteoppkreverinstruksen §4-3 iverksettes innfordringstiltak som bidrar til at
oppgjør kan skje hurtig og mest mulig effektivt. Ved kontrollgjennomgang ble det avdekket at
antall utleggsforretninger var gått ned, til fordel for mer bruk av utleggstrekk. Det ble gitt pålegg
om at man uavhengig av betalingsavtale eller utleggstrekk i større grad benytter
utleggsforretninger for å sikre krav av en viss størrelse.
Tiltak: Skatteoppkrever har økt andel utførte utleggsforretninger med 60% i 2017 og bruker
masseplanleggingsverktøy for å sikre at alle krav av en viss størrelse blir forsøkt sikret ved
pant.

Gjennomgangen viser at vi har fulgt opp samtlige av revisjonens pålegg etter beste evne, og vi
fortsetter dette arbeidet videre ut i 2018.
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2.

Skatteregnskapet

Skatteoppkreverens arbeid med skatteregnskapet innbefatter regnskapsføring, regnskapsavleggelse,
behandling av inn- og utbetalinger, krav, periodisk oppgjør og fordeling til skattekreditorene.

2.1 Avleggelse av skatteregnskapet
Skatteoppkreveren bekrefter at skatteregnskapet for 2017 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med
gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere av 8.april 2014 § 3-3 nr. 2.

2.2 Vurdering av skatteinngangen
Det vedlagte årsregnskapet viser skatteinngangen for regnskapsåret 2017.

Total skatte- og avgiftsinngang i forhold til foregående regnskapsår
For 2017 var samlet skatte- og avgiftsinngang Kr: 1 515 293 579
For 2016 var samlet skatte- og avgiftsinngang Kr 1 136 545 733
Søgne hadde med dette en samlet vekst på kr 14,7 millioner.
Det gir en prosenvis vekst på 1,3%, og det er lavere enn fjorårets vekst som var på 1,5%
På landsbasis var veksten i total skatteinngang hele 7,3%, men for Vest-Agder viser total
skatteinngang en nedgang på -2,9 % Total skatteinngang for Søgne er således atskillig lavere enn
veksten ellers i lande, men bedre enn Vest-Agder totalt sett.

Figur 1. Prosentvis endring i total skatteinngang pr fylke. Kilde SSB
Årsrapport 2017 20.01.2018

Skatteoppkreveren i Søgne

8
Figur 1 viser tydelig forskjellene på den totale skatteinngangen i sør-vest regionen sammenlignet med
de andre fylkene i landet. Rogaland og Vest-Agder er de eneste fylkene i landet som har reduksjon i
total skatteinngang. Rogaland har -4% og Vest-Agder -2,9% .
Vi ser at Agder og Rogaland i 2017 fremdeles merket tydelige ringvirkninger etter oljekrisen. Prognoser
forteller at oljenæringen nå har nådd bunnen og er på vei opp, og landets totale skatteinngang bekrefter
dette. Sannsynligvis betyr det at det sakte men sikkert blir liv i arbeidsmarkedet igjen i vår region, slik at
skatteinngangen igjen kan bli mer sammenlignbar med resten av landet.

Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret
For 2017 var kommunens andel av skatteinngangen kr 282 473 497
For 2016 var kommunens andel av skatteinngangen kr 281 709 368
Tallene viser en økning i kommunens andel av skatteinngang i 2017 på kr 764 129. Det utgjør en vekst
på kun 0,3 % fra 2016 til 2017.
Landsgjennomsnitt for kommunene viser vekst på 4,2 %, og kommunene i Vest-Agder samlet sett har
økning på 2,9 %. Det vil si at Søgne har 3,9% lavere vekst enn gjennomsnittlig av kommunene i landet,
og 2,6% lavere enn gjennomsnitt for kommunene i Vest-Agder.
Utviklingen i skatteinngang tydes best dersom man ser det over tid, og vi har derfor sammenlignet
kommunens andel av skatteinngang fra 2014 frem til og med 2017 med de nærliggende kommunenes
utvikling:

Fig. 2, Kilde: SSB
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Sammenlikningen av Søgnes skatteinngang med nærliggende kommuner viser at Søgne ligger svært
lavt i 2017. Det er kun Flekkefjord som har lavere prosentvis vekst enn Søgne. Kristiansand ligger på
2,3% vekst og Songdalen på 1,9%. Mandal hadde en vekst i skatteinngangen på 5,2% i 2017.
Skatteinngang påvirkes av befolkning både med tanke på antall og sammensetning, antall uføre og
antall arbeidsløse. I tillegg kan skatteinngang også påvirkes av regelendringer i skattelovgivningen.
Dette var tilfellet i fjor, da man på grunn av regelendringer i utbyttebeskatningen fikk en svært uventet
skattevekst. De som hadde aksjer med latent gevinst fikk en skattemessig fordel av å realisere
gevinsten i 2016. Skatteyterne fulgte rådet, så da alle snakket om oljekrisen, og ventet en mager
skatteinngang på grunn av økt arbeidsløshet, så fikk mange av kommunene i stedet en sterk økning.
Søgne var intet unntak, og vi fikk en økning på hele 9% i 2016. Den sterke veksten i fjor har derfor også
betydning for det lave tallet vi ser nå i 2017. Dersom veksten hadde vært normal i fjor, så hadde
skatteinngang for 2017 også kunne sett mer normal ut.
Den svake skatteveksten i 2017 kan derfor antagelig ses i sammenheng med både unormalt sterk vekst
i 2016 og ringvirkningene etter oljekrisen.

2.3 Margin
Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter inntektsåret skal
skatteoppkrever holde tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som
margin. Marginen skal brukes til oppgjør med skattytere som får skatt til gode ved avregning.
Tabellen nedenfor viser oversikt over marginavsetning for inntektsårene 2016 og 2017.

Innestående margin
For mye avsatt margin
For lite avsatt margin
Prosentsats

per 31.10.2017
(inntektsåret 2016)
3 377 983
3 377 971
10%

per 31.12.2017
(inntektsåret 2017)
81 319 790

10%

Kommentarer til marginavsetningen
Kommunen hadde tilstrekkelig avsatt margin i 2017 og hadde derfor et positivt marginoppgjør for
inntektsåret 2016 med 3,3 millioner.
Kommunen benytter seg av en avsetningsprosent på 10% , og for inntektsåret 2017 var det pr 31.12.17
avsatt kr 81,3 millioner.
Vurdering:
Skatteoppkrever skal påse at marginavsetning er tilstrekkelig til å dekke fremtidige krav.
Marginoppgjøret i 2017 for inntektsår 2016 endte med overskudd, og det var også overskudd på
marginavsetning i 2016, ved oppgjør for inntektsår 2015. Marginavsetning har følgelig vært tilstrekkelig
de siste to årene, og det er ikke noe som tyder på at det vil komme vesentlige endringer.
Marginavsetning anses med dette uten risiko for vesentlig feil, og skatteoppkrever anbefaler
videreføring av marginavsetning på 10 %.
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3.

Innfordring av krav

I henhold til skatteoppkreverinstruksen § 4-3 skal innfordring iverksettes uten unødig opphold etter
forfall, og gjennomføres etter en helhetlig vurdering. Ved vurdering av innfordringstiltak skal
skatteoppkreveren legge avgjørende vekt på tiltak som enkeltvis eller samlet bidrar til at oppgjør kan
skje hurtig og effektivt, samtidig som det overfor skyldner blir utvist den hensynsfullhet og varsomhet
som forholdene tillater.

3.1 Restanseutviklingen
Totale restanser og berostilte krav
Tabellen viser totale restanser og berostilte krav for 2017 og 2016, samt endring fra i fjor for restanse
og berostilte krav.
Restanse
31.12.2017
Skatteart

Sum restanse
pr. skatteart

Herav
berostilt
restanse
31.12.2017

Restanse
31.12.2016

Herav
berostilt
restanse
31.12.2016

Endring i
restanse

Endring i
berostilt
restanse

Reduksjon
(-)
Økning (+)

Reduksjon
(-)
Økning (+)

-2 478 030

-201 335

43 094

-

-

-

20 955 695

1 096 233

23 433 725

1 297 568

1 536 212

12 408

1 493 118

12 408

-

-

-

-

2 156 740

79 823

1 964 187

81 659

192 553

-1 836

200

-

567 200

-

-567 000

-

2 617 961

-

3 044 352

93 858

-426 391

-93 858

1 494 346

-

1 355 302

-

139 044

-

-

-

1 200

-

-1 200

-

261 663

4 099

245 932

5 352

15 731

-1 253

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

777 491

-

1 789 637

-

-1 012 146

-

11 597 609

999 903

12 972 797

1 104 291

-1 375 188

-104 388

513 473

-

-

-

513 473

-

2 500

-

2 500

-

-

-

20 958 195

1 096 233

23 436 225

1 297 568

-2 478 030

-201 335

Arbeidsgiveravgift
Finansskatt
Forsinkelsesrenter
Forskuddsskatt
Forskuddsskatt
person
Forskuddstrekk
Gebyr
Innfordringsinntekter
Inntekt av
summarisk
fellesoppgjør
Kildeskatt
Restskatt
Restskatt person
Tvangsmulkt
Sum restanse
diverse krav

Sum restanse
pr. skatteart
inkl. diverse krav
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Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser
Samlede restanser er gått ned med 2,4 millioner. Dette er en god utvikling og kan ses i sammenheng
med de gode resultatene vi har oppnådd i innkrevingen i 2017. (se punkt 3.2).
Det er kun en kravtype der restansen har økt i særlig grad, og det gjelder tvangsmulkt. Årsaken til
økning er at dette er et nytt innfordringskrav for skatteoppkreverne. Skatteoppkrevernes oppdrag med å
innkreve tvangsmulkt for manglende oppgaveinnleveringer startet høsten 2016, men det er først i 2017
at kravene for alvor begynte å komme, og innkrevingen kunne starte.
Det fastsettes tvangsmulkt for manglende innlevering av både aksjonærregisteroppgaver,
skattemelding og a-meldinger. Skattekontoret fastsetter kravene og tar seg av eventuell
klagebehandling. Skatteoppkrever skal kreve inn beløpene. Inntekt fra tvangsmulkt fordeles i sin helhet
til staten.
Det er mange av de fastsatte tvangsmulktene som er påklaget, og det er ofte tunge innkrevingssaker.
Dette er fordi mulkt som oftest ilegges selskap og personer som i utgangspunktet er ustrukturerte og
ikke klarer å holde sine forpliktelser fra før av. Det har også vært en del utfordringer knyttet til
manglende rutiner for samhandling mellom skattedirektoratet, skattekontoret og skatteoppkrever.
Restanse på denne typen krav er derfor forventet.

Restanser eldre år
Tabellen viser totale restanser eldre år og restansene på restskatt person for de samme årene.
Inntektsår

Sum restanse (debet)

2015
2014
2013
2012 – 19XX

Herav skatteart
”Restskatt – person”

-2 797 073
-1 968 956
-999 848
-9 052 821

-1 057 142
-1 233 240
-839 808
----------------------------------

Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år
Skatteoppkreveren går jevnlig gjennom restanselister på eldre krav for å sjekke at for eksempel
endringsavregninger på eldre år følges opp og innkreves fortløpende. Det er ikke kommet vesentlig nye
krav på eldre år annet enn rentekrav. Rentekrav oppstår når hovedstol er ferdig innbetalt, og derfor er
økning i krav på forsinkelsesrenter en naturlig konsekvens når man lykkes i å innfordre eldre restanser.

Antall krav som var foreldet pr. 31.12.2017: 0
Samlet beløp på krav som var foreldet pr. 31.12.2017: 0
Skatteoppkrever har gjennomgått rapporten ”Restanseliste – forelda krav” dato t.o.m. 31.12.2017.
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3.2 Innfordringens effektivitet

Innfordringsresultater 2017
Krav 2017

Resultater
31.12.17

Resultater
31.12.2016

Resultater
31.12.15

96,00 %

97,96 %

96,02 %

96,32 %

2015

2015

2014

2013

65,00 %

79,30 %

69,14 %

74,55 %

2015

2015

2014

2013

99,20 %

99,67 %

99,09 %

99,63 %

2016

2016

2015

2014

99,92 %

99,93 %

99,78 %

99,94 %

2016

2016

2015

2014

99,80 %

99,90 %

99,65 %

99,58 %

2016

2016

2015

2014

Forsuddsskatt
upersonlige

99,90 %

100,00 %

98,36 %

100,00 %

2016

2016

2015

2014

Restskatt
upersonlige

99,00 %

99,79 %

99,56 %

98,85 %

2015

2015

2014

2013

Restskatt person

Innfordret
Forskuddsskatt
person
Forskuddstrekk

Arbeidsgiver-avgift

Tabell 3.2

Vurdering av resultatet pr. 31.12.2017
Oppstilling over resultater i tabell 3.2 viser at skatteoppkreveren har klart samtlige resultatkrav i 2017
med god margin! Dette er ekstra gledelig med tanke på at vi i 2017 hadde litt ressursutfordringer.

Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat
Vi har arbeidet svært effektivt i 2017, og vi har økt antall utleggsforretninger i 2017 i forhold til hva vi
avholdt året før. Skatteoppkrever har i løpet av 2017 også i større grad tatt i bruk
masseplanleggingsverktøy på utleggsforretninger, noe som også bidrar til større effektivitet og
likebehandling i innfordringen.
Vi ser vi at ved de siste to års innføring av a-meldinger har vi nå mulighet for å oppdage økte inntekter
hos skatteyter allerede måneden etter at nytt arbeidsforhold er startet, og dermed finner vi nye
innfordringsmuligheter svært raskt. A-meldinger skal sendes inn senest 5. i måneden etter
lønnsutbetaling. Før a-meldinger kom, måtte vi i verste fall vente et helt år før vi ved hjelp av LTO
oppdaget nye arbeidsforhold.
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Skatteoppkrevers tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen
Skatteoppkrever har sterkt fokus på effektivitet, noe som er svært nødvendig med såpass få ressurser
til rådighet. Det er spennende å se etter forbedringspotensialer. Vi ser at mulighetene som a-meldinger
gir oss er mange og effektive. Det er også gunstig at man har samarbeid med andre
skatteoppkreverkontor og drøfter gode måter å gjøre tingene på. Skatteoppkrever har i flere år sittet i et
samarbeidsteam med controllere fra de største Kemnerkontorene i landet, og har via dette samlet mye
nyttig erfaring i hvordan man mest mulig effektivt kan drive et skatteoppkreverkontor.
Telefoninkasso er etter vår mening et svært viktig innfordringsverktøy, og vi bruker dette mye.
Skatteoppkreveren har i løpet av 2017 tatt i bruk elektronisk sak- arkivsystem ( Ephorte) i sin
saksbehandling. I begynnelsen er selve innføringen av elektronisk arkiv noe mer tidkrevende, men på
sikt bidrar det til større effektivitet i innfordringen.
Vi merker allerede resultater av elektronisk arkiv. I tillegg til mer sikker arkivering så blir brev nå sendt
ut elektronisk via Altinn så sant det er mulig. Dette er både tidsbesparende, og mer miljøvennlig og det
hindrer feilutsendelser der vi må bruke mye ressurser på å finne rett adresse og sende ut på nytt. Det
hender også ofte at en innfordringssak blir varslet og løst samme dag fordi skatteyter får brev
elektronisk og blir varslet via mail og tekstmelding om dette. Vi opplever at flertallet av skatteytere setter
stor pris på en slik løsning.

Omtale av spesielle forhold
Det er vedtatt at Søgne kommune skal slås sammen med Kristiansand og Songdalen innen 01.01.2020
og bli «Nye Kristiansand», og det betyr at skatteoppkreveren i Søgne på sikt vil bli samordnet med
Kemneren i Kristiansandsregionen.
Alle skatteoppkrevere i landet bruker det samme fagsystemet «Sofie», og skatteetaten har laget gode
rutiner for hvordan man kan samordne kommuner. Det er derfor naturlig at det i prosjektutredningen om
ny kommune er kommet opp spørsmål om samordningen av skatteoppkreverfunksjonen kan skje raskt,
og kanskje innen 2018. Tiden vil vise hvorvidt dette lar seg gjøre.

3.3 Særnamskompetanse
Skatteoppkreveren i Søgne har særnamskompetanse og bruker denne. Det betyr at skatteoppkrever
har myndighet til å foreta lønnstrekk og å beramme utleggforretning med eventuell pant i formuesgoder
for å sikre krav.
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4. Arbeidsgiverkontroll
4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen
Søgne kommune har avtale med Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder (IAA) om å utføre alle
arbeidsgiverkontroller som Skatteoppkreveren i Søgne skal ha, innenfor det målkravet som blir gitt av
skattedirektoratet. Skatteoppkrever har selv ansvar for å plukke ut objekter til kontroll

4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller
Antall planlagte kontroller for 2017 var 20. Dette utgjør 5 % av totalt antall opplysningspliktige i
kommunen.
Antall gjennomførte kontroller i 2017 var 22 Dette utgjør 5,5 % av totalt antall opplysningspliktige i
kommunen.

4.3 Resultater fra kontrollene
Rapportering fra skatteoppkreveren til regionen per 31.12.17
Kommunenr:
1018

Kommunenavn:
Søgne

;;;;;;;;;

Styringsparametre
Antall og andel kontrollerte opplysningspliktige
Antall opplysningspliktige i kommunen
1.3.6 b1
Se veiledning for
nærmere
informasjon

1.3.6e

401

Antall opplysningspliktige i kommunen som har vært
gjenstand for kontroll
- Antall formalkontroller
- Antall avdekkingskontroller
- Antall undersøkelseskontroller
- Antall oppfølgingskontroller
Sum arbeidsgiverkontroller
Andel kontrollerte opplysningspliktige

3
2
17
0
22
5,5 %

Antall gjennomførte personallistekontroller

0

Forklaringsvariable
Totalt antall inntektsmottakere hos de kontrollerte
opplysningspliktige
197
Totalt antall inntektsmottakere hos opplysningspliktige i
6 243
1.3.7
kommunen
Kontroll av A-meldingen:
Andel inntektsmottakere kontrollert hos de kontrollerte opplysningspliktige

3,2 %

Endringsforslag
1.3.8 b
1.3.8 b

Endring i inntektsgrunnlag i kr (hhv. endringsforslag og
egenretting/a-melding)

118 917

Endring i grunnlag arbeidsgiveravgift i kr (endringsforslag
og egenretting av opplysningspliktige)

47 574

Styringsparametre
1.3.8 c

Antall avdekkingskontroller med avdekket beløp
Antall avdekkingskontroller
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4.4 Vurdering av kontrollaktiviteten
Det ble utført to avdekkingskontroller av arbeidsgivere i 2017 og det ble avdekket beløp i begge to.
Virksomhetsplanen for 2017 viste et resultatkrav på 5% kontroll av alle kommunens opplysningspliktige.
Alle kontrollene var planlagt utført av IAA.
Høsten 2017 varslet IAA at de på grunn av langtidssykemeldinger hadde store ressursutfordringer, og
av den grunn ikke kunne klare målet om 5% kontrollandel. Skatteoppkrever besluttet da å utføre fire
undersøkelseskontroller selv for å klare målkravet. Dette førte til at vi tross IAA sine ressursproblemer
nådde et resultat på hele 5,5 %.

4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører
Gjennom vårt samarbeid med Interkommunal Arbeidsgiverkontroll i Agder ( IAA) trekkes vi automatisk
inn i samarbeidsarenaer både med Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Nav.
Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder har deltatt i 7 felles aksjoner i 2017.
Det er i disse aksjonene benyttet 10,5 dagsverk.
Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder har en ansatt som deltar fast i A-krimsenteret i
Kristiansand. Denne stillingen finansieres av Kristiansand kommune. A-krimsenteret arbeider i samtlige
kommuner i begge agderfylkene.
I 2017 er 17 saker fra A-krimsenteret løftet inn til linjen for gjennomføring av arbeidsgiverkontroll. 14 av
sakene er ferdigstilt og det har vært avdekking i 12 av disse sakene.
A-krimsenteret utarbeider egen årsrapport som beskriver arbeidet som er gjort i 2017. Skatteoppkrever
en viktig del av dette arbeidet.

4.6 Gjennomførte informasjons- og veiledningstiltak
Hver høst avholder IAA i samarbeid med Kemneren i Kristiansand og Kemneren i Oslo et kurs for
revisorer og regnskapsførere. Kurset høsten 2017 hadde i alt 257 deltakere, fordelt på 117 i Arendal og
140 i Kristiansand. Disse kursene favner også regnskapsførere og revisorer i Søgne.
I tillegg har skatteoppkreveren gjennom IAA i 2017 hatt fokus på enkle opplysningskontroller rettet mot
nyetablerte. Dette er kontroller som har vist seg å bli godt mottatt blant de nyetablerte. I mange tilfeller
har nyetablerte mange spørsmål knyttet til sine plikter som arbeidsgivere, og ved disse kontrollene får
de opplysning om sine plikter på en inngående måte. I tillegg er det også lavere terskel for å stille
spørsmål og dermed få svar på det de lurer på med en gang.
Vi anser denne type kontroller også som meget forebyggende, da dialog med kontrollør blir tett, og
kontrollørene også får inngående kjennskap til hva det nye selskapet skal drive med og hvilke rutiner
det ser ut som de vil få.
Vi planlegger i enda større grad å benytte oss av flere opplysningskontroller for nyetablerte i fremtiden,
da vi ser det har stor preventiv virkning og man i tillegg lettere kan sanksjonere der man ved oppfølging
ser at selskapet ikke oppfyller sine plikter med hensyn til innberetning av lønn og skattetrekk.
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Vedlegg til årsregnskapet for 2017
Årsregnskapet er avlagt etter kontantprinsippet. Årsregnskapet viser skatter og avgifter mv som er
innbetalt i løpet av regnskapsåret.
Innbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen, fylkeskommunen, folketrygden og staten
(skattekreditorene), etter gjeldende fordelingstall.

Sumlinjene i årsregnskapet:
 Likvider
Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og eventuelt
kontantbeholdning.
 Skyldig skattekreditorene
Fordelingsoppgjøret til skattekreditorene for desember, står som gjeld i balansen pr. 31.12.
Skatteoppkreveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til skattekreditorene senest 10. januar.
Dersom dette er et positivt beløp, har skatteoppkreveren en fordring på skattekreditorene.
Skattekreditorene skal innbetale dette beløpet til skatteoppkreveren senest 20. januar.
 Skyldig andre
Dette beløpet består av uidentifiserte og uplasserte innbetalinger, som ikke er fordelt
til skattekreditorene pga mangelfull informasjon fra den som innbetaler.
 Innestående margin
Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter inntektsåret skal det
holdes tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som margin. Marginen
skal nyttes til oppgjør med skattytere som får til gode skatt ved avregning.
 Udisponert resultat
Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.
 Innbetalte skatter og avgifter, Renter, Innfordring
Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, finansskatt, forskuddstrekk fratrukket marginavsetning,
forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere, restskatt og overskytende forskudd for
personlige og upersonlige skattytere, kildeskatt, tvangmulkt samt renter og gebyrer.
 Fordelt til skattekreditorene
Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til skattekreditorene i henhold til
gjeldende fordelingstall.
 Krav som er ufordelt
Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.
 Videresending plassering mellom kommuner
Dette gjelder innbetalinger i mellomregning med andre kommuners skatteregnskap.
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