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Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Nes kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" 
av 8. april 2014. 

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at 
skattekontoret: 

• plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 
• gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater 
• utfører kontroll av skatteoppkreveren 

Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av 
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 

Formålet med kontrollen er å avklare: 
• om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål 
• om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar 

med gjeldende regelverk 
• om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 

regelverk 
• om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

2. Om skatteoppkreveren 
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. 

s um arsverk i henhold til skatteoppkreverens arsraooorter: 
Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 

0,4 0,6 0,6 
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3. Måloppnåelse 
Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019. 
Skattekontoret har mottatt det innen fastsatt frist. 

Årsregnskapet for Nes kommune viser per 31. desember 2018 en endelig skatte- og avgiftsinngang1 til 
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) og videresending plassering 
mellom kommuner på kr 378 278 909 og utestående restanser2 på kr 5 732 718, herav berostilte krav på 
kr 28 392. 

lnnkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Nes kommune. 

Resultatkrav Innbetalt av Innbetalt av Innbetalt av 
2018 (i%) sum krav sum krav sum krav for 

2018 (i%) 2017 (i%) regionen 2018 
(i%) 

Restskatt oersonliae skattvtere 2016 95,00 98,28 89, 11 96,38 

Forskuddstrekk 2017 99,95 99,97 100,00 99,94 

Forskuddsskatt personliqe skattytere 2017 99,50 99,99 99,82 99,22 

Forskuddsskatt upersonlice skattytere 2017 99,95 100,00 100,00 99,95 

Restskatt uoersonliae skattvtere 2016 99,30 100,00 99,86 98,84 

Arbeidsgiveravgift 2017 99,90 99,94 99,99 99,84 

Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Resultater for skatteoppkreveren per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens 
resultatrapportering: 

Antall Minstekrav Antall utførte Utført kontroll Utført kontroll Utført kontroll 
arbeidsgivere i antall kontroller kontroller i 2018 (i%) 2017 (i%) 2018 region (i 
kontrollordningen (5 % av 2018 %) 

arbeidsgiverne) 
1 462 73 74 5, 1 5,9 4,8 

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år. 

Skattekontoret har for 2018 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap. 

1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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Skattekontoret har i 2018 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for området innkreving 
avholdt 22.-23. november 2018. Rapport er sendt skatteoppkreveren 19. desember 2018. Skatteoppkrever 
har gitt tilbakemelding på rapporten 14. januar 2019. 

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

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, 
rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk 
og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. 

Skatte- og avgiftsinnkreving 
Gjennom kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 

• Skattekontoret pålegger skatteoppkrever fortløpende å legge inn opplysninger i kommentarfelter 
eller "gul lapp" i SOFIE for å dokumentere informasjon, vurderinger og avgjørelser i forbindelse 
med saksbehandlingen. 

• Skattekontoret pålegger skatteoppkrever å sørge for at innfordringen skjer uten unødig opphold. 
• Skattekontoret pålegger skatteoppkrever å følge kravene Skattedirektoratet har stilt til 

saksbehandling av betalingsavtaler. 

Skatteoppkrever opplyser i sin tilbakemelding på kontrollen, at kontoret vil rette seg etter påleggene. 

Ut over gitte pålegg anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt 
vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 

5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren 
Skattekontoret har vært i dialog med skatteoppkrever om resultatkrav og det er avholdt dialogmøte 
31. januar 2018 i Drammen, hvor det ble gitt mulighet for innspill. 

Med hilsen 

Ingvill Helstad 
avdelingsdirektør 
Innkreving, oppfølging skatteoppkrevere 
Skatteetaten 

Elisabeth Gylder Vingereid 

For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til: 
• oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet 
• SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet 
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Kopi til 
Skatteoppkreveren for Nes kommune 
Kontrollutvalget for Nes kommune 
Rådmann/administrasjonssjef for Nes kommune 
Riksrevisjonen 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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