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Høringsuttalelse - Finansdepartementets forslag om endringer i lov om
eigedomsskatt til kommunane

Det er fattet følgende vedtak i saken:

Rådmannens
INNSTILLING
Kongsvinger kommune mener at

Klageordningen for eiendomsskatt bør være kommunal både når det gjelder
verdsettelsen og andre klagegrunner
Utvidelse av myndigheten til nemndene som behandler klager over verdsettelsen vil
gi uavhengighet fra kommunestyret og sikre skatteyternes rettssikkerhet
Klageordningen kan innføres ved at eiendomsskatteloven §§ 19-20 trer i kraft
Forvaltningsloven bør som utgangspunkt gjelde ved utskriving av eiendomsskatt.
Noen av forvaltningslovens regler bør tilpasses eiendomsskattens karakter. Dette
gjelder særlig reglene om begrunnelse av vedtak og dekning av saksomkostninger
Det er positivt at det innføres opplysnings- og medvirkningsplikt for skattyter

15.02.2011 Formannskap
Werner Lundgrenn, Frp foreslo:

Nytt kulepunkt:
Det bør åpnes for at kommunen kan reise søksmål mot staten, slik KS sin
administrasjon foreslår i sitt saksframlegg.
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VEDTAK:
Kongsvinger kommune mener at

Klageordningen for eiendomsskatt bør være kommunal både når det gjelder
verdsettelsen og andre klagegrunner
Utvidelse av myndigheten til nemndene som behandler klager over verdsettelsen vil
gi uavhengighet fra kommunestyret og sikre skatteyternes rettssikkerhet
Klageordningen kan innføres ved at eiendomsskatteloven §§ 19-20 trer i kraft
Forvaltningsloven bør som utgangspunkt gjelde ved utskriving av eiendomsskatt.
Noen av forvaltningslovens regler bør tilpasses eiendomsskattens karakter. Dette
gjelder særlig reglene om begrunnelse av vedtak og dekning av saksomkostninger
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Det bør åpnes for at kommunen kan reise søksmål mot staten, slik KS sin
administrasjon foreslår i sitt saksframlegg.
Det er positivt at det innføres opplysnings- og medvirkningsplikt for skattyter

Vedtaket var enstemmig, bortsett fra nest siste kulepunkt som ble vedtatt med 6 (Ap 1,
H 2, Frp 1 og PP 2) mot 3 (Ap 1, Sp 1 og SV 1) stemmer.

Vedtaket ble fattet etter K.I. § 13 på grunn av høringsfristen.

Med hilsen

CP--lirs-A--

Rune Lund
Leder Teknisk forvaltning
Tlf. direkte 62 80 82 60
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