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Årsrapport 2018 - Kemneren i Halden kommune

Sammendrag av saken:
Kemner utarbeider hvert år en årsrapport i samsvar med retningslinjer gitt av Skattedirektoratet.
Årsrapporten skal omhandle hvordan oppgavene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll er
ivaretatt ved skatteoppkreverkontoret.
Organisering, ressurser og kompetanse
Årsverksrammen til skatteoppkreverfunksjonen for Halden og Aremark har i 2018 vært 7,5 årsverk. På
grunn av fravær har den reelle årsverksbruken vært 6,5 årsverk.
Hovedvekt av ressursene ligger på innfordring av skatt og arbeidsgiveravgift 49 %) og
arbeidsgiverkontroll (31 %).
De øvrige områdene er skatteregnskap og administrative oppgaver.
Internkontroll
Det er utarbeidet skriftlige rutiner som ivaretar internkontrollen. Rutiner blir kontinuerlig vurdert i forhold
til endringer som foregår innenfor skatteinnfordringsområdet. Formal og stedlig kontroll utført av
skatteetaten er et ledd i å sikre gode internkontrollrutiner.
Skatteinngangen
Halden kommune hadde budsjetterte skatteinntekter for 2018 på kr 717 316 562,-. Oppnådd skatteinngang
for kommunen ble i 2018 kr 758 714 290,-, sammenlignet med kr 718 818 716,- i 2017. Dette tilsvarer en
økt skatteinngang fra 2017 til 2018 på 5,55%.

Innfordring
I 2018 er det avskrevet kr 13 191 943,- og ettergitt kr 4 079,-. Avskrivningene er for det meste
gjennomførte gjeldsordninger, insolvente dødsboer, konkurser og foreldede krav. En av årsakene til at
avskrevne krav er høyere enn fjoråret er forsterket innsats i å rydde opp i gamle ferdigbehandlede
konkurser, samt fått fjernet krav som ikke kan gjøres gjeldende lenger.
91 krav var foreldet pr 31.12.18. Samlet beløp kr 3 72 749,-.
Resultater i 2018:

Arbeidsgiverkontroll
Antall gjennomførte kontroller i 2018 var 44. Dette er en kontroll mindre enn planlagt. 44 gjennomførte
kontroller utgjør 4,2% av totalt antall opplysningspliktige i kommunen. 24 personallistekontroller i
virksomheter for 2018 er ikke medregnet i totalen.
Kontrollene er fordelt mellom:
Formalkontroll – 8
Avdekkingskontroll – 8
Undersøkelseskontroll – 25
Oppfølgingskontroll – 3
I avdekkingskontrollene er det et krav til avdekking i 65% av kontrollene. Resultatet for
avdekkingskontrollene for 2018 er 63%.
Et tverretatlig samarbeid mellom Halden kemnerkontor, Arbeidstilsynet, politiet og mattilsynet har
medført vesentlige gebyrer og avdekking av ulovlig arbeidskraft for flere av de 24 besøkte virksomheter i
Halden kommune i 2018. Samarbeidet vil fortsette i 2019.
Det er registrert 47 nye opplysningspliktige i 2018. Det har ikke vært utsendelse av informasjon til
virksomhetene i 2018, derimot har det vært arrangert kurs og fagdag for regnskapsbyråer i Østfold fylke
hvor 107 regnskapsførere deltok.
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