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Tilleggssak Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen
Saksdokumenter:
- Rapport fra skatteetaten av 15.02.19
Saksframlegg:
I medhold av endringer i lov av 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og
fylkeskommuner m.m. overtok Skatteetaten i sin helhet oppgavene med kontroll av
skatteoppkreverfunksjonen fra 1.juli 2004. Riksrevisjonen er tildelt ansvaret for revisjon
av skatteoppkreverfunksjonen. Frem til 1. juli 2004 ble denne oppgaven utført av
kommunerevisjonen.
Kommunestyret og kontrollutvalget skal ikke lenger behandle selve skatteregnskapet,
men får via kontrollrapporten en tilbakemelding på om skatteoppkreverfunksjonen blir
utført på en tilfredsstillende måte. Skattedirektoratet stiller ingen krav til formell
behandling av kontrollrapporten i kommunestyre/kontrollutvalget, men forutsetter at
kommunen følger opp eventuelle tiltak og forbedringspunkter.
Utført kontroll:
Skattekontoret har for 2018 gjennomført kontorkontroller av skatteoppkreverkontoret for
områdene skatteregnskap og innkreving. Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2018.
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomfør, anser skatteetaten at
regnskapsføringen, rapportering og avleggelsen av årsregnskapet i det all vesentlige er i
samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i
regnskapsåret.
Resultat av utført kontroll:
Skatteetaten har på grunnlag av kontrollene som skattekontoret har gjennomført, gitt
følgende pålegg:
 Skatteoppkreveren må iverksette nødvendige innfordringstiltak uten unødig
opphold. Skatteoppkreveren har gitt tilbakemelding om pålegget. Forholdet ble
også avdekket ved kontroll 2017 og omtalt i kontrollrapporten av 15. februar
2018.
 Skatteoppkreveren må registrere konkurser i SOFIE som er begjært av andre
kreditorer og sende fordringsanmeldelse hvor det foreligger restanse.
Skatteoppkreveren rapporterer at de vil innrette seg etter pålegger. Forholdet ble
også avdekket ved kontroll 2017 og omtalt i kontrollrapporten av 15. februar
2018.
 Skatteoppkreveren må gjennomgå restanselisten og forelda krav og listen for krav
med nær forestående foreldelse. Skatteoppkreveren har gitt tilbakemelding om
pålegget.
Ut over gitte pålegg anser Skatteetaten at utførelsen av innkrevingsarbeidet og
oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
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Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2018 for Folldal kommune
påpeker har gitt pålegg. Kontrollutvalget ber om at rådmann til neste møte i utvalget
redegjør for tiltak som blir eller er satt i verk på bakgrunn av pålegg.
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
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