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HØRING EIENDOMSSKATTELOVEN

Viser til departementets høringsbrev datert 15.11.2010 vedrørende forslag til nye
saksbehandlingsregler i lov om eiendomsskatt til kommunene

Lindesnesregionen som består av kommunene Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal og
Åseral kommuner, har følgende kommentarer til de foreslåtte endringene:

Klagerett.

Vi deler ikke departementets forslag om at klageinstans i alle saker om eiendomsskatt bortsett
fra verdsettelsen og kommunenes frie skjønn, skal være fylkesmannen. Vi kan ikke se at
endringen har begrunnelser som rokke ved dagens ordning, og det er heller ikke påvist at
praksisen i kommunene tilsier endringer. Eiendomsskatten er en kommunal skatt og det vil
kunne ha den konsekvens at kommunene ikke vil få adgang til rettslig prøving av uavklarte
skattespørsmål dersom fylkesmannen har fattet vedtak til ugunst for kommunene.
Regionen støtter dagens ordning hvor så vel skatteyter og kommunen ikke på noe punkt blir
avskåret fra en rettslig prøving av alle sider av en tvist knyttet til utskrivning av
eiendomsskatt.
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Opplysnings- og medvirkningsplikt.

Dette forslaget gir vi vår tilslutning til både når det gjelder opplysningsplikt og
medvirkningsplikt i forbindelse med befaring. Denne endringen sikrer det best mulige
grunnlag for den riktig verdifastsettelsen, og bidrar i stor grad til at saken blir så godt opplyst
som mulig før vedtak fattes.
Det er riktig som det legges opp til i forslaget at det innføres gebyr for overtredelse av
opplysnings- og medvirkningsplikten.

Annet.

Til de øvrige forslag har vi ikke vesentlige innvendinger.

Konklusjon

Lindesnesregionen vil hevde at de kommunale eiendomsskattetakstnemndene besitter
tilstrekkelig kompetanse til å vurdere alle sider ved utskriving av eiendomsskatt. Dette bør det
bygges videre på. Det må ikke på noe vis innføres saksbehandlingsregler som vanskeliggjør
en rettslig prøving verken for skatteyter eller kommunen. Det tjener ingen.

Med vennlig hilsen
Lindesnesregionen
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