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1.

Bemærkninger til dagsordenen

Sagsnr.:
Bilag
Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 0409-2014
Fraværende

Nej
_________________________________________________________
Ingen.

Ingen

Økonomiudvalget 2014-2017 torsdag den 04. september 2014
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2.

Meddelelser

Sagsnr.:
Bilag
Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 0409-2014
Fraværende

Nej
_________________________________________________________
Ingen.

Ingen

Økonomiudvalget 2014-2017 torsdag den 04. september 2014
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3.

Anmodning om Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Sagsnr.: 14/13542
Punkttype

Beslutning.

Tema

Miki Dam Larsen og Nikolaj Bührmann har anmodet om at der
indkaldes til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde.

Sagsbeskrivelse

” Vi ønsker et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde, hvor udvalget kan
drøfte behovet for en reducering af forrige års skattelettelse og eller
andre former for indtægtsstigninger.
Dette skal ske inden den 4. september med henblik på en eventuel
henvendelse til KL om muligheden for dette. ”

Administrationens
forslag

-

Økonomi og
finansiering

-

Bilag

Notat om muligheder for skattestigninger i 2015

Beslutning
Økonomiudvalget
2014-2017 den 0409-2014

_________________________________________________________
Borgmesteren satte følgende til afstemning: ”Skattesatserne fastholdes
på det niveau der fremgår af det budgetforslag 2015-18 der er
oversendt til 2. behandling”
7 stemte for. Imod stemte Nikolaj Bührmann og Miki Larsen.

Fraværende

Ingen

Økonomiudvalget 2014-2017 torsdag den 04. september 2014
Signeret af:

_______________________________
Jørgen Johansen
Borgmester

_______________________________
Agnete Fog
Medlem

_______________________________
Erik Lund
Medlem

_______________________________
Erling Petersen
Medlem

_______________________________
Jesper Hammer
Medlem

_______________________________
John Køhler
Medlem

_______________________________
Miki Dam Larsen
Medlem

_______________________________
Nikolaj Bührmann
Medlem

_______________________________
Poul Albrechtsen
Medlem
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Bilag: 3.1. Notat om muligheder for skattestigninger i 2015
Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017
Mødedato: 04. september 2014 - Kl. 19:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 66624/14

Allerød Kommune

NOTAT

Økonomi og It
Allerød Rådhus
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf: 48 100 100
kommunen@alleroed.dk
www.alleroed.dk

Muligheder og konsekvenser ved evt. skattestigning fra 2015
Dato: 20. august 2014

Gennemført skattenedsættelse for 2013
Kommunen har i 2013 nedsat udskrivningsprocenten fra 25,3 til 24,3 pct.
Kommunen har opnået tilskud til skattenedsættelsen, således at der er modtaget
tilskud til 75 pct. af provenutabet i 2013 (38,1 mio. kr.), 50 pct. af provenutabet i
2014 (23,2 mio. kr.) og der er givet tilsagn om modtagelse af tilskud på 50 pct. i
2015 (23,2 mio. kr.) og 25 pct. af provenutabet i 2016 (11,6 mio. kr.).
Ministeriets bestemmelser siger, at såfremt en kommune, der har sat skatten ned i
2013 med tilskud, i perioden 2014-2016 igen forhøjer skatten, vil tilskuddet
bortfalde, jf. beregning nedenfor.
Gennemført skattenedsættelse for 2014
Kommunen har i 2014 nedsat dækningsafgiften for forretningsejendomme fra 10 til
9 promille.
Kommunen har opnået tilskud til skattenedsættelsen, således at der er modtaget
tilskud til 75 pct. af provenutabet i 2014 (1,6 mio. kr.) og der modtagets 50 pct. af
provenutabet i 2015 og 2016 (1,0 mio. kr. hvert år) og 25 pct. af provenutabet i
2017 (0,5 mio. kr.).
Ministeriets bestemmelser siger, at såfremt en kommune, der har sat skatten ned i
2014 med tilskud, i perioden 2015-2017 igen forhøjer skatten, vil tilskuddet
bortfalde, jf. beregning nedenfor.
Muligheder for at sætte skatten op for 2015
Der er i økonomiaftalen afsat en ramme på 150 mio. kr. til skatteforhøjelser, men
det forudsættes samtidigt, at andre kommuner nedsætter skatten tilsvarende med
150 mio. kr. Ordningen indebærer, at kommunerne kan søge Økonomi- og
Indenrigsministeriet om fritagelse for en eventuel individuel sanktion som følge af
samlet kommunal skatteforhøjelse for 2015.
Der vil ved fordelingen af puljen blive lagt vægt på følgende forhold:
•

Driftsmæssig ubalance, hvor den driftsmæssige balance defineres som
forskellen mellem kommunens driftsudgifter på det skattefinansierede
område og kommunens nettoindtægter fra skatter, tilskud, udligning og
renter.

•

Udgiftspres fra demografiske forskydninger, herunder særligt som følge af
høj vækst i antal børn og/eller ældre.

•

Udgiftspres på overførselsområdet som følge af udviklingen i udgifter til
blandt andet førtidspension og kontanthjælp.

Sagsnr. 14/7426
Sagsbehandler:
lifp/jemo

•

Udfordringer i forhold til den kommunale indtægtsside, herunder
skatteindtægterne.

•

Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt.

Ansøgning om skatteforhøjelse skal være ministeriet i hænde senest 4. september
2014, idet ministeriet vil bestræbe sig på at give svar på ansøgningerne senest
torsdag d. 18. september.
De kommuner, som får andel af rammen til skatteforhøjelser, og som vedtager en
skatteforhøjelse i overensstemmelse hermed, vil blive friholdt for evt. individuel
modregning som følge af en samlet skatteforhøjelse for kommunerne.
Hvis kommunen sætter skatten op for 2015 uden at have fået godkendelse fra
ministeriet og kommunerne samlet set foretager en skatteforhøjelse sanktioneres
den kommune, der hæver skatten. Det sker ved at 75 pct. af merprovenuet i
budgetåret skal tilbagebetales til staten, ligesom 50 pct. i år 1
og 2 efter budgetåret, og 25 pct. i år 3 efter budgetåret skal tilbagebetales. Først i
år 4 efter budgetåret kan kommunen beholde hele provenuet fra skattestigningen.
Den resterende del af provenuet modregnes i det samlede bloktilskud, og
reducerer dermed indtægterne for alle kommuner permanent med 25 pct. i
budgetåret stigende til 100 pct. i år 4 og frem.
Allerød Kommune har følgende muligheder for skattestigninger i 2015:
1. Udskrivningsprocenten kan sættes op.
2. Grundskylden (for alm. ejendomme) kan sættes op (grundskylden skal ligge
mellem 16 og 34 promille). Grundskyldspromillen udgør p.t. 22,8.
3. Dækningsafgiften for erhverv kan sætte op til max 10 promille.
Dækningsafgiften udgør p.t. 9 promille.
Ad 1.
Hvis kommunen (med ministeriel godkendelse) sætter udskrivningsprocenten op
med 1 pct. point fra 24,3 til 25,3 vil kommunen formentlig miste hele tilskuddet til
skattenedsættelse i 2015 og 2016, i alt 34,8 mio. kr. Kommunen vil ikke skulle
tilbagebetale det tilskud, der allerede er modtaget i 2013 og 2014. Sidstnævnte er
via KL bekræftet af ministeriet.
Såfremt kommunen (med ministeriel godkendelse) sætter udskrivningsprocenten
op med mindre end 1 pct. point vil kommunen formentlig modtage et tilskud i 2015,
som er forholdsmæssigt lavere i forhold til skattestigningen. Hvis
udskrivningsprocenten f.eks. sættes op med 0,5 pct. point vil tilskuddet i 2015 og
2016 formentlig halveres. Jf. KL vil ministeriet dog først udmelde konsekvenserne
for tilskuddet i forbindelse med en konkret ansøgning.
Såfremt udskrivningsprocenten sættes op, vil det tilskud der modtages til
nedsættelse af dækningsafgiften formentlig (jf. KL) ikke blive berørt. Jf. KL vil
ministeriet først afgøre konsekvensen for tilskuddet til skattenedsættelsen af
dækningsafgiften i forbindelse med en konkret ansøgning.
Ad 2.
Hvis grundskylden sættes op, vil det få betydning for det tilskud, der modtages til
skattenedsættelse for dækningsafgift og/eller udskrivningsprocent, således at
tilskuddet formentlig reduceres afhængig af merprovenuet for skattestigningen. Jf.
KL vil ministeriet først afgøre konsekvensen for tilskuddet til skattenedsættelsen i
forbindelse med en konkret ansøgning.

Side 2

Ad 3.
Såfremt dækningsafgiften sættes op igen fra 9 til 10 vil kommunen miste det
tilskud, der er givet tilsagn om i 2015-2017 på i alt 2,6 mio. kr.
Såfremt dækningsafgiften sættes op, vil det tilskud der modtages til nedsættelse af
udskrivningsprocenten formentlig (jf. KL) ikke blive berørt. Jf. KL vil ministeriet først
afgøre konsekvensen for tilskuddet til skattenedsættelsen i forbindelse med en
konkret ansøgning.
Konsekvensberegninger
Ad 1. Konsekvensberegning af stigning i udskrivningsprocent med ministeriel
godkendelse
Stigning i udskrivningspct. med 1 pct. point
( - = merindtægt) mio. kr.
Skatteændring
Ændring af tilskud til nedsættelse af udskr. Pct.
Udligningsændring
Samlet budgetændring

2015
-53,1
23,2
0,0
-29,9

2016
-52,9
11,6
0,0
-41,3

2017
-54,1
0,0
0,0
-54,1

2018
-55,0
0,0
0,0
-55,0

*) Det skal understreges, at der er tale om et skøn for ændring af tilskuddet til
skattenedsættelse ud fra en antagelse om at tilskuddet bortfalder i 2015-2016.
Tilskudsændringen kendes først, når ministeriet har behandlet en evt. ansøgning om
skattenedsættelse. Der forudsættes udskrivningsgrundlag i 2015 svarende til statsgarantien.

Stigning i udskrivningspct. med 0,5 pct. point
( - = merindtægt) mio. kr.
Skatteændring
Ændring af tilskud til nedsættelse af udskr. pct. *)
Udligningsændring
Samlet skønnet budgetændring

2015
-26,6
11,6
0,0
-14,9

2016
-26,4
5,8
0,0
-20,6

2017
-27,0
0,0
0,0
-27,0

2018
-27,5
0,0
0,0
-27,5

*) Det skal understreges, at der er tale om et skøn for ændring af tilskuddet til
skattenedsættelse ud fra en antagelse om at tilskuddet halveres i 2015-2016.
Tilskudsændringen kendes først, når ministeriet har behandlet en evt. ansøgning om
skattenedsættelse.

Ad 2. Konsekvensberegning af stigning i grundskyldspromille med ministeriel
godkendelse
Stigning i grundskyld med 2 promille til 24,8
( - = merindtægt) mio. kr.
Skatteændring
Ændring af tilskud til nedsættelse af udskr. pct. *)
Udligningsændring
Samlet skønnet budgetændring

2015
-15,1
7,5
0,0
-7,5

2016
-15,8
4,0
0,0
-11,9

2017
-16,6
0,0
0,0
-16,6

2018
-17,3
0,0
0,0
-17,3

*) Det skal understreges, at der er tale om et skøn for ændring af tilskuddet til
skattenedsættelse ud fra en antagelse om at tilskuddet reduceres med halvdelen af
provenuændringen i 2015 og 25 pct. af provenuændringen i 2016. Tilskudsændringen
kendes først, når ministeriet har behandlet en evt. ansøgning om skattenedsættelse.

Ad 3. Konsekvensberegning af stigning i dækningsafgift med ministeriel
godkendelse

Side 3

Stigning i dækningsafgift for erhverv med 1
promille til 10 promille
( - = merindtægt) mio. kr.
Skatteændring
Ændring af tilskud til nedsættelse af udskr. pct. *)
Udligningsændring
Samlet skønnet budgetændring

2015
-2,0
1,0
0,0
-1,0

2016
-1,9
1,0
0,0
-0,9

2017
-1,8
0,5
0,0
-1,3

2018
-1,6
0,0
0,0
-1,6

*) Det skal understreges, at der er tale om et skøn for ændring af tilskuddet til
skattenedsættelse ud fra en antagelse om at tilskuddet til nedsættelse af dækningsbidraget i
2015-2017 helt bortfalder. Tilskudsændringen kendes først, når ministeriet har behandlet en
evt. ansøgning om skattenedsættelse.

Side 4

