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1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 

1.1 Skatteoppkreverkontoret 

1.1.1 Ressurser 

Ressursfordelin!! 

Årsverk %-andel 
fordelt 

Antall årsverk ved SKO som kun er benyttet til SKO-funksjonen i 
regnskapsåret 28 100 % 

Ressursbruk ved SKO, fordelin!! av årsverk -------------- -------------
Skatteregnskap 0,7 25,0 % 
Innfordring av skatt/arbeidsgiveravgift 1,2 42,8 % 
Kontrollvirksomhet 0.5 17.8 % 
Infonnasjon og veiledning overfor skatte- og avgiftspliktige og 0,1 3,6 % 
regnskaosførerelrevisorer 
Skatteutvalg 0,1 3,6 % 
Administrasj on 0,2 7,2 % 
(Andel fordelt skal være 100 %) Sum 100 % 

1.1.2 Organisering 
Skattekontoret har i alt 2,6 årsverk. Enkelte ansatte på skattekontoret har også oppgaver på andre 
områder slik at de reelle ressurser til skatterelaterte oppgaver er ca 2,4 årsverk. I dette er inkludert vår 
andel på 0,3 årsverk i Sør-Rogaland Arbeidsgiverkontroll, som ble etablert som et samarbeid mellom 
kommunene Eigersund, Bjerkreim, Sokndal, Gjesdal og Randaberg. Fra 1.1.2009 gikk Bjerkreim og 
Stavanger ut av ordningen. 
Økonomisjefen har vært den fonnelIe skattoppkrever. Av hans årsverk er medregnet 0,2 årsverk i 
administrasjon. Fra 1.1.2011 er rollen som fonnelI skatteoppkrever overført til leder av 
skattekontoret. 

1.1.3 Ressurser og kompetanse 
Skatteoppkreverkontoret har tilstrekkelig kompetanse til utføre oppgavene innenfor regnskap og 
innfordring, men ressursene er i minste laget. 
Når det gjelder kontrollvirksomheten har vi 0,3 årsverk til stedlig kontroll. Dette er ikke tilstrekkelig 
til å gjennomføre et tilfredsstillende antall kontroller. Kontrollstillingen har i 2010 vært ubesatt, og 
det er derfor ikke gjennomført noen kontroller dette året. 

I desember 209 sa Kemneren i Stavanger opp avtalen med Sør-Rogaland Arbeidsgiverkontroll. Det 
har dessverre ikke vært mulig å få etablert denne ordningen igjen. Status pr årsskiftet er denned 
stillingen er ubesatt og organisering uavklart. Det pågår for tiden en vurdering om etablering av ett 
skatteoppkreverkontor i Dalane, kommunene - Eigersund, Bjerkreim, Sokndal og Lund. En utredning 
fra en arbeidsgruppe er nå til vurdering/behandling hos rådmennene i kommunene. 

1.2. Internkontroll 
Skatteoppkreverkontoret har utarbeidet rutinebeskrivelse for kontorets virksomhet, og har etablert 
tilfredsstillende internkontroll. Det er i året ikke avdekket vesentlig svikt i denne. 
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1.3 Vurdering av skatteinngangen 

1.3.1 Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret 

lIø øpet av aret er d'blfild et mn eta t øJgen e: 
2010 2009 Endring Endr. i °/0 

Arbeidsgiveravgift -264457595 -262439947 2017648 0,77 % 

Kildeskatt -10800 -1920 8880 462,50 % 

Personlige skatteytere -999841737 -998293362 1 548375 0,16% 

Selskapsskatt -87682700 -109825 118 -22142417 -20,16 % 

Renter 2094496 895398 -1199097 133,92 % 

Innfordring 70560 37409 -33 151 88,62 % 

Sum -l 349 827 777 -1369627540 -19799763 -1,45 % 

Total skatteinngang viser en nedgang på 1,45 %. Hovedårsaken til dette er nedgang i selskapsskatten 
på 20,16 %. Skatt fra personlige skattytere viser en svak økning på 0,16% 

Innbtltbl :ti d l '1 k kr d' rk ea eøper or ett! s atle eltorene SI: 

2010 2009 Endring Endr. i % 

Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift 264457595 262439947 2017648 0,77% 

Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift 261 230877 264895274 -3664397 -1,38 % 

Fordelt til Fylkeskommunen 66287324 62651600 3635724 5,80% 

Fordelt til kommunen 334729711 319935756 14793954 4,62% 

Fordelt til Staten 423 126217 459704962 -36578745 -7,96 % 

Krav som er ufordelt -2 O -2 -520,93 % 

Videresending plassering mellom kommuner -3945 O -3945 

Sum 1349827777 1369627540 -19799763 -1,45 % 

1.3.2 Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret 

I 2010 2009 Endring Endr. jO/o J 
.. . 

Etterskuddspliktige -726061 -673797 -52264 7,76 % i 

Forskuddspliktige i 

Forskuddstrekk og skatt -330 177887 -318714078 -11463809 3,6%' 

Restskatt m.v. -5 179 517 -1534586 -3644931 237,52 %, 
Renter og omkostninger . 1 353 762 986705 367057 37,20 %; 

i 

Sum -334729703 -319935756 14793954 4,62 % 

Økning i Fordelt til kommunen ligger vesentlig under både landsgjennomsnittet, som er på 6,6 %, og 
gjennomsnittet for kommunene i Rogaland som er på 7,7 %. 

Til sammenligning kan nevnes at tilsvarende tall for økning fra 2008 til 2009 var 8,43 % for 
Eigersund, mens landsgjennomsnittet var på 5,9 % og gjennomsnittet for kommunene i Rogaland var 
en økning på 4,5 %. 
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1.4 Skatteutvalg 
Det er i løpet av året ikke oversendt saker til behandling i skatteutvalget. Vi har noen saker liggende 
og er noe på etterskudd med behandling av disse. 

2 Skatteregnskapet 

2.1 Avleggelse av skatteregnskapet 

Avleggelse av skatteregnskapet 
Skatteoppkreveren i Eigersund kommune bekrefter at skatteregnskapet for 2010 er ført, avstemt og 
avlagt i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere 
§3-1. 

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

Årsregnskapet for 2010 følger som vedlegg til årsrapporten, og er signert av skatteoppkreveren. 

2.2 Margin 

2.2.1 Margin for inntektsåret 2009 

Beskrivelse Beløp 

Avsetning margin for 2009, pr. 31.12.2009 79644646 

Avsetning margin for 2009 i periode 1-6 i 2010 + 15354823 

= 94.999.469 Sum avsetning marg ing for 2009 

Bruk av marain for 2009 -94 999 469 

Innestående margin for 2009 + O 

Utbetalt overskytende forskudd for 2009 109541810 

For lite avsatt margin for 2009 ( + ) 14542341 
For mye avsatt margin for 2009 ( • ) = 

Marginprosent 
Prosentsats marginavsetning: 9 %. Gyldig fra: 1.1.2007 

2.2.2 Kommentar til marginoppgjøret 
Underskuddet i marginoppgjøret ble noe redusert i forhold til i fjor, da vi fikk en kraftig økning i 
forhold til året før. Underskuddet var i fjor på kr 15.212.529. 

Avsatt margin økte med 1,697 mill til 94,999 mill. , mens bruk av margin økte fra 108,5 mill til 109,5 
mill. 
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Vi ga i fjor uttrykk for at vi hadde vurdert å foreslå økning i marginprosenten, men var kommet til at 
vi vil vente ett år og se om den utviklingen vi fikk da ville vedvare. Utviklingen ser ut til å vedvare og 
marginavsetningen burde vært økt. Dette ble meddelt Eigersund kommune, men i forbindelse med 
utarbeidelse av budsjettet for 2011 så kommunen ingen mulighet for å foreta økning i 
marginprosenten nå. 

Marginavsetning for inntektsåret 2010, pr. 31.12.2010 kr. 81.773.749 

Gjeldende prosentsats: 9 %. 

3 Innfordring av krav 

3.1 Restanseutviklingen 

3.1.1 Totale restanser (forfalte debetkrav) pr. 31.12.2010 for skatt og arbeidsgiveravgift 

Restanse - sum Herav berostilt 
pr. skalteart restanse 

I Skalteart 
Sum restanse pr. skalteart 39439 BB6 3364 

Arbeidsgiveravgift 5541 547 O 

Artistskatt O O 

Forsinkelsesrenter 1 953421 O 

Forskuddsskatt 1 148363 O 

Forskuddsskatt - person 3870054 O 

Forskuddstrekk 4737651 O 

Gebyr O O 

Innfordringsinntekter 162024 655 

Inntekt av summarisk fellesoppgjør O O 

Kildeskatt O O 

Restskatt - person 16324609 2709 

Restskatt 5702217 O 

Sum restanse diverse krav 145892 O 

Diverse krav 145892 O 

Sum restanse pr. ska!teart inkl. diverse krav 39 SBS 778 3364 
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3.1.2 Totale restanser (forfalte debetkrav) pr. 31.12. 2009 for skatt og arbeidsgiveravgift 

Restanse - sum Herav berostilt 
pr. skatteart restanse 

Skatteart 

Sum restanse pr. skatteart 36289069 3364 
Arbeidsgiveravgift 4703656 O 

Artistskatt O O 
Forsinkelsesrenter 1847911 O 

Forskuddsskatt 1 491 624 O 

Forskuddsskatt - person 4785443 O 

Forskuddstrekk 2846013 O 
Gebyr O O 

Innfordringsinntekter 134419 655 
Inntekt av summarisk fellesoppgjør O O 

Kildeskatt O O 
Restskatt - person 14500716 2709 
Restskatt 5979288 O 

Sum restanse diverse krav 122943 O 

Diverse krav 122943 O 
Sum restanse pr. skatteart inkl. diverse krav 36412012 O 

3.1.3 Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser 

Restanseutvikling 

Restanse - Restanse -

Skatteart 
sum pr. sum pr. 

Endring 
skatteart skatteart 

31.12.2010 31.12.2009 
Skatteart 

Sum restanse pr. skatteart 39439886 36289069 3150817 
Arbeidsgiveravgift 5541 547 4703656 837891 
Forsinkelsesrenter 1 953421 1847911 105510 
Forskuddsskatt 1148363 1491 624 -343261 
Forskuddsskatt - person 3870054 4785443 -915389 
Forskuddstrekk 4737651 2846013 1 891 638 
Innfordringsinntekter 162024 134419 27605 
Restskatt - person 16324609 14500716 1823893 
Restskatt 5702217 5979288 -277071 

Totale restanser øker fra 36,289 pr 31.12.2009 til 39,439 pr 31.12.2010, en økning på 3,150 mill eller 
8,7 %. Men situasjonen er langt bedre enn førsteinntrykket gir inntrykk av. 

Restanser på forskuddsskatt person er redusert med kr 915.000 fra 4,785 til 3,870 mill. Restanser på 
forskuddsskatt person for 2010 - (nye restanser) er på kr 1.018.000 mot kr 1.939.000 i fjor. Totalt 
innbetalt på denne skattearten er på 98,5 % mot 97,1 % i fjor. 
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Restanser på Restskatt person øker med 1,8 mill. 
Restanser pr 31.12.2009 

På denne skat!earten har vi hatt følgende utvikling: 

Netto reduksjon restskatt 2008 og eldre år 
Nye restanser 2009 pr. 31.12.2010 

Restanser pr 31.12.2010 

kr. 14.500.716 
kr. - 4.610.093 
kr. 6.433.986 
kr. 16.324.609 

Nedbetaling på eldre restanser er mindre enn tilgang av nye restanser. Restanser på restskatt for 2009 
er kr 1,1 mill høyere en tilsvarende i fjor. Innbetaling av restskatt nå i høst er vesentlige lavere enn 
tidligere år, og det gir oss større utfordringer. 

Inn krevi ngsstatisti kk Restskatt 2008 Restskatt 2009 
31.12.2009 31.12.2010 

Ledetekst Beskriveis 
e 

Beløp Antall Prosent Beløp Antall Prosent 

Sum krav 33 432 921 1839 33 224476 1836 
----.---~--~ ~-- ---- .--- --,,-~ --------------------- --'"-~~~-

Herav skjønnsliknet % av sum 1 021 229 11 3,05 1 019 589 10 3,07 

Rettidrg innbetalt .... ......~a~v(~r 19964645- ·-936- 59,72 18 2i9008-104i ······-;54:·,8;:4'-1 

Forslnketinl1betalt· ....... 07;;;v5K:·· +6-969-070-···· S74~·5i,74 .... 5-4741-13-_-407 ·36;48 
c .. -
Innfordret 

rettidig 
%· av si< - .1- 1225 -473 131 

-- ---- -- -.---

Totalt innbetalt 

Herav skjønnsliknet 

Ubetalte krav 

Ettergitte krav 

Sum tapte krav 

Aktiv restanse 

rettidig -
forsinkeL 

_.- OfoavSK 

.... % av SK 

herav 
skjønpsliknet 

Ubetalte 
krav ~ sum 
taote krav 

Restanser vedr arbeidsgivere. 

28 159 188 1641 

24786 1 

- - ~ -. --- -
5273733 240 

° ° 
° ° 

5273733 240 

------ -- ~----- - --- --- -- -

18,86 3 140316 187 32,95 

84,23 I· 26833431' 1635 80,76 

2,43 7252 0,71 

--- ----
6463439 232 

72 400 1 

72 400 1 

6391039 231 

Restanser på forskuddsstrekk og arbeidsgiveravgift viser også en negativ utvikling. Restanser på 
forskuddstrekk øker med 1,891 mill til 4.737 mill, mens restanser på arbeidsgiveravgift øker med 
837.000. 

Store deler av disse restansene er i konkursbo, der bobehandlingen ikke er avsluttet. 

Restanser forskuddstrekk og arbeidsgivere. 
Tekst Alle år 2010 
Forskuddstrekk 4.737.651 1.801.138 

Herav i konkursbo 3.197.716 408.112 

Arbeidsgiveravgift 5.541.547 1.362.962 
Herav i koukursbo 3.416.349 448.695 

TI· b ota t mn eta t Ol! restanser 3112 2010 2009 Ol! 
2009 - 31.12.2009 2009 - 31.12.2009 

Tekst Totalt innb et I Restanse Totalt innbet I Restanse 
Forskuddstrekk 99,59 % I 1.918.172 99,62 % I 1.801.138 
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Arbeidsgiveravgift 98,80 % 2.540.819 99,37 % 1.362.962 

Som tabellen viser har vi en god utvikling når det gjelder restanser på trekk og avgift for inneværende 
år. Dette er et resultat av økt innsats på dette området. 

Restskatt upersonlige viser en liten nedgang og beløper seg pr 31.12.2010 til kr 5,702 mill. Av dette 
er 4,3 mill restanser i konkursbo. Nye restanser tilkommet for året 2009 er på kr 816.675 og er ca 
300.000 lavere enn i fjor. 

3.1.4 Kommentarer til restanser eldre år 

Inntektsår Sum restanse Herav skatteart 
(debet) "Restskatt - person" 

2008 5024225 2067300 
2007 6467891 1943 139 
2006 2275880 1 172 604 
2005 1482485 ---------------------
2004 1475839 ---------------------
2003 1 196016 -----.---------------
2002 653380 ---------------------
2001 1 048309 ---------------------
2000 -1989 2735162 ---------------------

Samlede restanser for eldre år var pr 31.12.2010 på kr. 22,3 mill. En kraftig økning fra året før da 
restansene var på kr. 10,2 mill. Store deler av dette er restanser for 2007 og 2008 i konkursbo. 

Selv om restansene øker vil vi karakterisere utviklingen som tilfredsstillende. Vi har tilfredsstillende 
utvikling på de restanser der det foregår nedbetaling, og der det er mulig å komme til med 
innfordringstiltak som gir virkning. Vi sliter med en liten gruppe skattytere som står med store 
restanser. Noen av disse er nok kvalifisert for betegnelsen "vanskeligstilte skattytere". Mange av 
disse restansene må nok avskrives. Vi avventer det arbeid som pågår om skatteetatens håndtering av 
vanskeligstilte skattytere. 

3.1.5 Kommentarer til restanseoppfølgingen for eldre år 

Kontoret har gjennomgått rapporten "Restanseliste - forelda krav" dato t.o.m. 31.12.2010 og 
sikret at krav ikke foreldes uten at det er iverksatt tiltak. 

Antall krav som varforeldet pr. 31.12.2010: 66 krav - (29 aktører) 
Samlet beløp på krav som var foreldet pr. 31.12. 2010: 1.454.373 

Pr 31.12.2010 er det kommet et betydelig antall på denne rapporten. Vi har ikke gjennomgått 
alt dette, og en del av disse er muligens ikke foreldet. 
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3.2 Innfordringens effektivitet 

3.2.1 Vurdering av kontorets resultat pr. 30.06.2010 

o ·k k verSl t- rav ogoppn ådd I resu tat: 
Skatteart Krav Oppnådd 
Restskatt 93,0 92,3 
Forskuddsskatt 99,0 98,7 
Forskuddstrekk 99,9 99,5 
Arbeidsgiveravgift 99,8 98,8 

Innfordret restskatt av sum krav til 
innfordring siste år (2008) 55,0 56,9 

Vi nådde ikke kravet til totalt innbetalt på noen av skatteartene, men resultatet må betraktes som 
tilfredsstillende. På restskatt var det en bedring fra i fjor på 0,3 prosentpoeng og på forskuddsskatt 
0,7 prosentpoeng. 

På restskatt innfordret fikk vi et resultat over kravet og der er vi mer enn godt fomøyd med. 

Når det gjelder forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift hadde vi en tilbakegang i forhold til fjoråret på 
h.h.v. 0,4 og 0,7 prosentpoeng. Hovedårsaken til dette er en kraftig økning av restanser i konkursbo. 

3.2.2 Vurdering av i hvilken grad, og hvordan innfordringsaktiviteten har påvirket 
innfordringsresultatet 

På restskatt innfordret fikk vi et resultat over kravet som var satt, og det er et resultat av større innsats 
og ressursbruk på innfordringsarbeidet. 

3.2.3 Omtale av spesielle forhold 

3.2.4 Kontorets eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen 

3.3 Særnamskompetanse 

Skatteoppkreveren i Eigersund innehar sæmamskompetanse, men denne benyttes ikke. Vi benytter 
den ordinære namsmann 

4 Arbeidsgiverkontroll 

4.1 Kontorets resultat pr. 31.12. 2010 

Antall planlagte kontroller for 2010: O 
Som utgjør: % av totalt antall leverandører av LTO i kommunen. 
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Antall gjennomførte kontroller 2010: O 
Som utgjør: % av totalt antall leverandører av L TO i kOlmnunen. 

Antall gjennomførte kontroller i 2009: O 

Kontrollørstillingen har vært ubesatt i hele 2010. Det har derfor ikke blitt gjennomført noen 
kontroller. 

4.1.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollene - deltakelse i interkommunal 
samarbeidsordning eller annen løsning. 

Vi deltar i Sør-Rogaland Arbeidsgiverkontroll, som er etablert som et samarbeid mellom kommunene 
Eigersund, Bjerkreim, Sokndal, Gjesdal og Randaberg. Kenmeren i Stavanger har administrert 
ordningen Kontrollørstillingen vært ubesatt i lenger tid. Stillingen ble i 2009 er lyst ut flere ganger, 
men det har ikke meldt seg kvalifiserte søkere. Kenmeren i Stavanger sa opp avtalen i desember 
2009. Det har lykkes å få etablert en nyordning og fremtidig organisering er pr dags dato uavklart. 

4.1.2 Antall kontroller med resultat, herunder avdekket beløp, egenretting og 
avdekking av uregistrerte arbeidstakere: 

4.1.3 Vurdering av aktiviteten på arbeidsgiverkontrollområdet i regnskapsåret 

4.1.4 Omtale av samarbeidet med andre kontrollaktører 

4.1.5 Gjennomførte informasjonstiltak 
Ingen spesielle tiltak er gjennomført. 

4.1.6 Kontorets eventuelle tiltak for bedring av arbeidsgiverkontrollen 

Det pågår for tiden er vurdering om etablering av felles skatteoppkreverkontor i Dalene. Dersom 
dette blir en realitet regner vi med at det blir satt av tilstrekkelige ressurser til kontrollaktivitet. 

Egersund, 21.januar 2011 

~ 
Skatteoppkrever 

Vedlegg: Årsregnskapet for 2010 - signert av skatteoppkreveren. 
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Skatteoppkreveren i Eigersund 1101 

Arsregnskap 2010 

2010 2009 
Likvider 93 222 168 88323649 
Skyldig skattekreditorene -11186310 -8392839 
Skyldig andre -262 107 -286 159 

Innest~ende margin -81 773 749 -79644646 
Udisponert resultat -3 -5 

Sum O O 

Arbeidsgiveravgift -264457595 -262439947 

Kildeskatt -lO 800 -1920 
Personlige skatteytere -999841 737 -998293362 

Selskapsskatt -87682700 -109825 118 

Renter 2094496 895398 
Innfordring 70560 37409 

Sum -1 349 827 777 -1 369 627 540 

Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift 264457595 262439947 
Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift 261230877 264895274 
Fordelt til Fylkeskommunen 66287324 62651 600 
Fordelt til kommunen 334729711 319935756 

Fordelt til Staten 423 126 217 459704962 
Krav som er ufordelt -2 O 
Videresending plassering mellom kommuner -3945 O 

Sum 1349827777 1369627540 
Sum totalt O O 

Egersund, 20. januar 2011 

D~ 
Skatteoppkrever 




