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1.

Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

1.1 Skatteoppkreverkontoret
1.1.1 Ressurser

Ressursfordeling

Årsverk

%-andel
fordelt

Antall årsverk ved skatteoppkreverkontoret

som kun er benyttet

5

100 o/

til skatteoppkreverfunksjonen i regnskapsåret
Ressursbruk ved skatteqgpkreverkontoret, fordelingav årsverk
Skatteregfikag

--------0,8

16

°
------%

Innfordringgvskattgcgrbeidgiveraggift

1,5

30

%

Arbeidsgiverkontroll
Informasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige

2,3
0,1

46

%
%

2

og regnskapsførere/revisorer

Skatteutvalg

O

0

%

Administrasjon

0,3

6

%

(Andel fordelt skal være 100 °/Q

Sum

100 %

1.1.2 Organisering
Skatteoppkreverkontoreter organisert under Midtre Namdal Samkommunesom er en
samarbeidsordningmellom kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid, Fosnes.
Skatteoppkreverkontorethar i tillegg til de fire kommunene i samkommunenogså

skatteoppkreverfunksjonene
for kommuneneFlatanger,HøylandetLierneog Røyrvik.
Kontoret utfører innfordring, føring av skatteregnskapetog arbeidsgiverkontroll for
deltakerkommunene. Tabellen ovenfor viser hvordan ressurseneer fordelt på de forskjellige
oppgavene. Ressursfordeling gjelder for hele samarbeidsordningenog er ikke fordelt på hver
enkelt kommune.

1.1.3 Ressurser og kompetanse
Kontoret har tilstrekkelige ressursertil å utføre de oppgaver de er tillagt. Kontoret har fokus på
kompetanseheving,og deltar på fagkurs og konferanser. Ved nytilsettinger vektlegges formell
kompetansei størregrad, og pr dato anser vi at de ansattehar tilstrekkelig kompetansetil å
utføre oppgavene.

1.2

Internkontroll

Det er utarbeidet rutinebeskrivelser på kontorets arbeidsoppgaver. Det er lagt vekt på at
rutinene skal benyttes,og oppdateresfortløpende slik at den interne kontrollen fungerer på best

mulig måte. Rutinebeskrivelsene
er inntatt i Virksomhetsplan
for 2014.
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1.3 Vurdering av skatteinngangen
1.3.1 Total skatte- og avgiftsinngang

i regnskapsåret

Det er for 2014 totalt innbetalt etter marginavsetning kr 316 594 266 i skatter, avgifter og
renter. Det ble i 2013 innbetalt kr 293 095 265. Den totale Skatteinngangenhar en økning på
kr 23 499 001, hvorav kr 11 931 051 gjelder personlige skatteytere.
Skatteinngangen fordeler seg på følgende skattearter:

0
0
0
0

Selskapsskatt
Personlige skatteytere
Arbeidsgiveravgift
Renter og gebyrer

kr 26 574 588
kr 252 676 296
kr 37 307 803
kr
35 579

1.3.2 Kommunens andel av skatteinngangen

i regnskapsåret

Overhalla kommunes andel av Skatteinngangen er kr 72 890 694 mot kr 69 847 688 i 2013.
Dette gir en økning i kommunens andel på kr 4 238 544. Fordelt til kommunen for
forskuddspliktige har en økning på 0,33%.

1.4

Skatteutvalg

Skatteoppkreverkontoret har i 2014 ikke mottatt søknader om lemping av skatter.

2.

Skatteregnskapet

2.1

Avleggelse

av skatteregnskapet

Avleggelse av skatteregnskapet

Skatteoppkreveren i Overhalla kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2014 er ført, avstemt
og avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for
skatteoppkrevere § 3-1.

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

Årsregnskapet
oppkreveren.

for 2014 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatte-
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2.2 Margin
2.2.1 Margin for inntektsåret

2013
kr 188 659

innestående margin for inntektsåret 2013, pr. 31.10.2014
Marginprosent
Prosentsats

10 %.Gy1digfra:01.01.2010

marginavsetning:

2.2.2 Margin for inntektsåret

2014
kr 22 634 832

Marginavsetning for inntektsåret 2014, pr. 31.12. 2014

Gjeldende prosentsats marginavsetning: 10 Gyldig fra: 01.01.2010

2.2.3 Kommentarer

til margínavsetningen

Overhalla kommune har avsatt tilstrekkelig til marginoppgjør.

3.

Innfordring av krav

3.1 Restanseutviklingen
3.1.1 Totale restanser og berostilte krav

Restanse

Herav

Restanse

31.12.2014

berostilt

31.12.2013

Skatteart

Herav
berostilt
restanse

restanse
31 .12.2014

Sum restanse
pr. skattearl
Arbeidsgiveravgift
Artistskatt
Forsinkelsesrenter
Forskuddsskatt
Forskuddsskatt

4 268 846

Endring i

restanse

berostilt
restanse

31.12.2013

0

4 818 087

41 605

31 904

0
244 835
0

0
146 994
0

1 060 562

Endring i

1 348 870

0

Reduksjon (-)
Økning (+)
- 549 241
+ 9 701
0
+ 97 841
0
- 288 308

erson
Forskuddstrekk
Gebyr

210 931
0

191 002
0

lnnfordrigqsinntekter

29 703

29 703

Inntekt av summarisk
fellesopgqpr
Kildeskatt
Restskatt

0

0

0
1 200

0
600

2 680 010
0

3 069 014

Restskatt person
Sum restanse
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+ 19929
0
0

+ 600
- 389 004

Reduksjon (-)

ØKILCJ
(+)

6
diverse krav
Diverse krav
Sum

pr. skatteart
inkl. diverse

0

0
4 268 846

restanse

0

0

4 818 087

—549 241

krav

3.1.2 Kommentarer til restansesituasjonen
og utviklingen i restanser
Som en ser av tabellen ovenfor er det en nedgang i totale restanser på kr 549 241. Det er i

hovedsak forskuddsskatt og restskatt for personlige skatteytere som har en nedgang.
Det er i 2014 totalt lempet eller utgiflsførte krav på kr 100 143. Av dette gjelder kr 35 835
nedsettelse av pensjonsgivende inntekt, mens resterende hovedsakelig gjelder restanser i
konkursbo som er avsluttet uten at det har vært noe til fordeling til kreditorene.

3.1.3 Restanser

eldre år

lnntektsår

Sum restanse
(debet)

Herav skatteart
”Restskatt - person”

2012
2011
2010

625 081
335 614
130 440
1 530 676

488 411
228 544
63 023
-------------------------------

2009- 19XX

3.1.4 Kommentarer

til restanser og restanseoppfølgingen

--

for eldre år

Antall personer med forelda krav pr. 31 .12.2014: 1
Samlet beløp på krav som var foreldet pr. 31.12.2014: kr 3 738

Kontoret har gjennomgått rapporten ”Restanseliste - forelda krav”

t.o.m. 31.12.2014.
Kr 3 738 er foreldet på grunn av at de ikke har vært mulig å innkreve restansen hos personen
dette gjelder.
Kravene har vært meldt i personlig konkurs, og boet har blitt avsluttet etter § 135.
Restanser eldre år blir fulgt opp på lik linje med nyere restanser, og alle innfordringstiltak blir
benyttet.

3.2 tlnnfordringens
3.2.1 Vurdering

effektivitet

av kontorets resultat pr. 31.12.2014

Det fastsettes hver år i samarbeid med Skatt Midt Norge en prosentsats som man forventer å
innkreve av totale restanser på de forskjellige skatte arter (resultatkrav).

Siste måling av innkrevd ble foretatt 31.12.2014
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Styringsparameter

Resultat innkreving

Resultatkrav

Differanse

Restskatt personlige

96,1%

94,2%

+ 1,9%

Arbeidigfl eravgift

99,9%

99,9%

0%

Forskuddstrekk
Forskuddsskatt personlige
skatteytere

100%
99,2%

100%
98,7%

0%
+ 0,5%

Restskatt upersonlige

99,6%

99,4%

+0,2%

skatteytere
Forskuddsskatt

100%

99,9%

+0,1%

skatteytere

upersonlige skatteytere

3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr. 31.12.2014
Resultatene i tabellen ovenfor viser at vi i 2014 har gode resultater for alle skattearter. Når det
gjelder restskatt så har vi innfordret 1,9 over forventet.

3.2.2 Vurdering av sammenheng

mellom aktivitet og resultat

Vi har iverksatt nødvendig tiltak, og vi mener det har stor betydning at det blir iverksatt tiltak
snarest mulig etter forfall. De tiltakene som oftest benyttes er utleggstrekk, utleggsforretning
og betalingsavtaler. En har erfart at ved varsel om utleggsforretning og utleggstrekk blir

mange av restansene betalt. Ved henvendelse fra skatteyter som ber om betalingsordning blir
det gjort oppmerksom på at det må leveres dokumentasjon over husstandens inntekter og
utgifter for å vurdere en eventuell betalingsordning. Dette har resultert i at mange vel ger å
betale kravet og ikke søkt om en betalingsordning.

I 2014 har følgende tvangstiltak blitt benyttet (alle kommuner):

Varsel
Utleggsforretning
Gjennomført utleggsforretning

Oppnådd
pantesikkerhet

2014
295
205

l 30

Ingen pantesikkerhet

75

Began tvangssalg

19

Gjennomført
tvangssalg
Konkursbegjæring

5
0

3.2.3 Omtale av spesielle forhold
Det er ingen spesielle forhold som ikke er nevnt i de øvrige punkter i denne rapporten.
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3.2.4 Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen
Kontoret benytter seg fortløpende av alle tilgjengelige tiltak for å få en mest mulig effektiv
innfordring.

3.3 Særnamskompetanse
Kontoretforetaralle utleggsforretningerselv, og menerdettehar storbetydningved at det blir
fortløpendeog raskeresikringav krav.Utleggsforretningmedførerogså at skyldnerbetaler
kravet raskere. Utleggsforretning benyttes også ved større restanser selv om det er nedlagt

utleggstrekk. Utleggsforretningforetasogså med intet til utlegg og da med den hensikt å bryte
foreldelsesfiister samt ved eventuelle konkursbegj æringer.

4.

Arbeidsgiverkontroll

4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen
Fra 2004 ble kommunene Namsos, Namdalseid , Overhalla, Fosnes og Flatanger samordnet til
ett skatteoppkreverkontor. Fra og med 2011 utføres også skatteoppkreverfunksjonen for
kommunene Høylandet, Lierne og Røyrvik, noe som også omfatter arbeidsgiverkontrollen.
Arbeidsgiverkontrollen er et prioritert område hvor kontoret etter hvert har opparbeidet seg en
god kompetanse og ett fagmiljø på området. I 2014 har kontoret i tillegg til egne kontroller
utført kontroller for skatteoppkreveme i Leka og Vikna og Nærøy kommune.

4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller
Antall planlagte kontroller for 2013: 64
Som utgjør:

5 % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen.

Antall gjennomførtekontroller2013: 78
Som utgjør: 6,6 % av totalt antallleverandørerav LTOi kommunen.

Skatteetatens krav er at 5 % av kommunens arbeidsgivere blir kontrollert hvert år. Tallene
ovenfor viser at kontroll er gjennomført med 6,6 %. Årsaken til at det er foretatt flere
kontroller enn tidligere er at kontoret har foretatt personallistekontroller, noe som er mye
mindre ressurskrevende enn de øvrige kontrollene.
Det er foretatt kontroll i alle deltakerkommunene.
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4.3 Resultater

fra arbeidsgiverkontrollen

I forbindelse med arbeidsgiverkontrollen er det avdekt at det er oppgitt kr 1 746 859 i for lite
inntekt, og kr 2 524 528 i for lite oppgitt arbeidsgiveravgifisgrunnlag. I tillegg har flere
arbeidsgivere fått merknader på grunn av ikke opprettet skattetrekkskonto, manglende
innmelding i arbeidsgiver/arbeidstakerregistret etc. 52,5 % av de kontrollerte har fått merknad.

Det er også under personallistekontrollen avdekt forhold som har blitt gebyrbelagt
4.4 Vurdering av arbeidsgíverkontrollen
Aktiviteten ved arbeidsgiverkontrollen anses som god da 6,6 % av arbeidsgiveme er

kontrollert, og da over 50 % har fått merknader anses utvelgelsen av kontrollobjekter for
relativt god.

4.5 Samarbeid

med andre kontrollaktører

I 2014 har kontoret deltatt i 2 personallistekontroller

4.6 Gjennomførte

i samarbeid med Politiet.

informasjonstiltak

Det er sendt informasjon til 100 % av nye arbeidsgivere i kommunene. Vi har jevnlig kontakt
med regnskapskontorene og arbeidsgivere og orientert om evt. nye ”ting”. Det avholdes ikke
kurs for disse.

Namsos 20. januar 2015

katteoppkrever

i M’ tre Namdal

Vedlegg: Årsregnskapet for 2014 - signert av skatteoppkreveren.
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Årsregnskap for Overhalla kommune 2014
Avlagt etter kontantprinsippet

Likvider
Skyldigskattekreditorene
Skyldiyandre

Inneståendemargin
Udisponert resultat
Sum

Arbeidsgiveravgift
Kildeskatt
Personligeskatteytere
Selskagsskatt

Valgtår
23 112 250

Forrigeår
22 361769

-468 392
-9 024
-22 634 832

-585 313
-7 970
-21 768 483

-2

-3

0

0

-37 307803

3 589

-36 904 422
0
-240 745 245
-15 519 460
27 152
46 709

-316 594 266

-293 095 265

37 307 804

36 904 422

76 053861

69 847 688

16 251 821

15 317 412

0
-252 676 296
-26 574 588

-39 168

Renter

Innfordring
Sum

Fordelt til Folketrygden arbeidsgiveravgift
Fordelt til Folketrygden medlemsaxgift
Fordelt til
F lkeskommunen

Fordelt til kommunen

72 890 694
114 086 843

Fordelt til Staten

Krav som er ufordelt
Videresending plassering
mellom kommuner

324%
316 594 266
0

Sum
Sum
totalt

Namsos 20. januar 2015

<;zNs\xt\©?\$mm

Gretha Olson Sj sen
skatteoppkreveri

68 652 150
102374 038
0
-445

Midtre Namdal

293 095 265
0

Forklaring

til årsregnskapet

Skatteregnskapet er avlagt etter kontantprinsippet. Skatteregnskapet viser skatter og
avgifter mv som er irmbetalt i løpet av regnskapsåret.
Innbetalte skatter og avgifler mv er fordelt til kommunen, fylkeskommunen, folketrygden
og staten (skattelcreditorene), etter gjeldende fordelingstall.

Sumlinjene i årsregnskapet
Likvider
Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og
eventuelt kontantbeholdning.
Skyldig skattekreditorene
F ordelingsoppgjøret 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.
E

Skyldig andre
Dette beløpet består av uidentifiserte og uplasserte innbetalinger, som ikke er
fordelt til skattekreditorene.

0

Udisponert resultat
Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.
innbetalte skatter og avgifter, Renter, Innfordring
Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk fratrukket
marginavseming, forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere,
restskatt og overskytende forskudd for personlige og upersonlige skattytere,
kildeskatt, samt renter og gebyrer.
Fordelt til skattekreditorene

Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til
skattekreditorene.

Krav som er ufordelt
Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.

