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

Vedlegg:
Høring om saksbehandlingsregler ved utskriving av eiendomsskatt

Saksopplysninger:
Finansdepartementet har sendt på høring forslag om å endre eiendomsskatteloven.
Forslaget innebærer at forvaltningslovens regler i hovedsak skal gjelde. Videre foreslår
departementet at klage over eiendomsskatt som gjelder annet enn verdsettelse skal gå
til fylkesmannen. Forslaget er begrunnet med at det dreier seg om typisk
lovlighetskontroll og etterprøving av faglige vurderinger som ikke griper inn i
kommunenes skjønnsutøvelse. Klage over verdivurderingen skal som tidligere behandles
av en kommunal nemnd. Det er også foreslått en opplysnings- og medvirkningsplikt for
skattyter.

Kommunenes sentralforbund (KS) oppfordrer kommunene om å uttale seg. De har
behandlet dette som en sak i hovedstyret og inviterer kommunene til å avgi egne
uttalelser eller å støtte uttalelsen KS selv har avgitt.

Vedlagt følger saksfremlegget til hovedstyret i KS. Ved behandlingen av saken i
hovedstyret ble saken vedtatt med en mindre endring av innstillingen/forslaget til
vedtak.

KS 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
KS er for opplysnings- og medvirkningsplikt for skattyter

Vurdering:
I det vedlagte saksfremlegget har KS begrunnet de punktene de ønsker å ha med i sin
uttalelse. Rådmannen er enig med KS, og ser ikke behovet for å gå tilsvarende dypt inn i
hvert punkt. Nedenfor er det gitt en kort vurdering av de viktigste punktene:

Kla eordnin - kla eor an
Rådmannen er enig i departementets forslag om å lovfeste en klageordning, men mener
at klageordningen fortsatt skal være kommunal, slik KS anbefaler. Eiendomsskatten er
en kommunal skatt som kommunene gjennom alle år har forvaltet. Hvis myndigheten
likevel overføres til fylkesmannen, mener rådmannen at det ikke bør åpnes for at



kommunene kan reise søksmål mot staten, slik KS sin administrasjon foreslo i sitt
saksfremlegg.

Forvaltnin sloven skal få anvendelse i eiendomsskattesaker
Av hensyn til rettsikkerheten og forutberegneligheten for både kommunene og
skattyterne bør forvaltningsloven i hovedsak gjelde ved utskriving av eiendomsskatten.
Begrunnelsesplikten for de årlige vedtakene for den enkelte eiendom fremstår som
tungvindt og unødvendig etter som skatten fastsettes for 10 år av gangen. Likeså vil det
i enkelte saker etter eiendomsskatteloven være urimelig at kommunene fullt ut må følge
forvaltningslovens plikter til å dekke saksomkostninger.

Forsla et om o I snin s- medvirknin s likt for skatt ter
Rådmannen mener det bra at departementet foreslår å lovfeste en plikt for skattyter til å
medvirke under befaringer og bidra med opplysninger som er nødvendige for
skatteutskrivingen.

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
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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.

FS-017/11
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
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.
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