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Kontrollrapport 2011 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen for Ringebu kommune

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven §2-8, som utfyIles av
"Instruks for skatteoppkrevere",  fastsatt av Skattedirektoratet 8.januar2009.

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne i saker som
vedrører skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål.
Skattekontoret søker gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for
skatteoppkreverfunksjonen.

Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkre‘erfunksjonen er  "Instruks for
skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne"  av I. februar 2011.

Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i
henhold til gjeldende regelverk på følgende områder

Intern kontroll
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
Skatte- og avgiftsinnkreving
Arbeidsgiverkontroll

Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene
med kontrolI av skatteoppkreverfunksjonen.

2. Skatteoppkreverfunksjonens måloppnåelse

2.1 Innkrevingsresultater

Vi har gjennomgått innkrevingsresultatene per 30. juni 2011 for skatteoppkreverkontoret for Ringebu
kommune.
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Resultatene viser føl ende:




Tetalt
innbetalt i
MNOIC:

Innbetalt av Resultat-
sum kravkrav°/0):
i:

Innbetalt avInnbetalt av
sum krav (i %) sum krav
forriår:i %"onen:

Restskatt personlige skaere 2009: 9 87,3 89,3 89,3 93,0
Arbeidsgiverav "ft 2010: 55 99,3 100,0 99,7 99,7
Fonkuddsskattrsone slzrere 2010: 44 97,4 98,0 98,0 97,6
Forskuddstrekk2010: 141 99,8 100.0 99.7 99,9
Forskuddsskattrsonl. e skaere 2009: 18 997




100 0 99 9
Restskatt upersonligeere 2009: 6 100,0




99.3 95,0

2.2 Arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreverfunksjonen for Ringebu kommune er sammenslått med skatteoppkreverfunksjonen for
Sør-Fron kommune. Det sammenslåtte kontoret kjøper arbeidsgiverkontroller av Sør-Gudbrandsdal
Kemnerkontor.

Samlede resultater for kontoret per 3 1. desember 2011 viser følgende':
Antall Minste- Antall utførte Utført kontroll Utført kontroll Utført kontroll Utført kontroll

arbeids ivere: krav 5 %: kontroller 2011: 2011 (i %):2010 (i %): 2009 (i %): 2011 region (i %):
384 5,0 16 4,22,2 2,2 4,7

Resultatene for 2010 og 2009 er kommunens individuelle resultat.

2.3 Bemanning

Antall årsverk fra skatteo krevers årsra ort for de tre siste årene:

Antall årsverk 2011 Antall årsverk 2010 Antall årsverk 2009
2.7 2,0 2,1

Bemanningen gjelder samlet for kontoret.

I For 2011 er rapporteringen endret fra rapportering pr. kommune til interkommunal kontrollordning, der det er
aktuelt.
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Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontoret har i 2011 ikke gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene
intem kontroll, skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll. Siste stedlige kontroll ble avholdt
13. oktober 2010.

Skattekontoret har i 2011 gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene intem
kontroll, skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll.

Regnskapet for Ringebu kommune viser per 31. desember 2011 en skatte- og avgiftsinngang2 til
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 319 681 263 og
utestående restanser3 på kr 14 663 380 herav berostilte krav på kr 971 395. Skatteregnskapet er avgitt
av kommunens skatteoppkrever 11. januar 2012.

Resultat av utført kontroll

Basert på utført kontroll mener skattekontoret følgende:

Intern kontroll
Skattekontorets kontrollhandlinger har ikke avdekket vesentlige svakheter i skatteoppkrevers
overordnede intern kontroll.

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap
Basert på de kontrollene som vi har gjennomført. finner 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.

Skatte- og avgiftsinnkrevingen
Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at utførelsen av
innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende
regelverk.

Arbeidsgiverkontroll
Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at utførelsen av
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og retningslinjer, men
utføres ikke i tilstrekkelig omfang da det bare er utfort 4,2 % kontroller mot et krav på 5 %.

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
3 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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5. Ytterligere informasjon

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger i 2011 ikke gitt pålegg eller anbefalinger.

Vennlig hilsen

W14121
dd Woxho t

avdelingsdirektør

Skatt ost
risthfri2dfrnfteste

,426-Y2

Kopi til:

Kontrollutvalget i Ringebu kommune

Skatteoppkreveren for Ringebu kommune
Riksrevisjonen
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