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Svalbardbudsjettet 2019 - Tildelingsbrev for skattekontoret på Svalbard

1.

INNLEDNING

I dette tildelingsbrevet meddeles Stortingets budsjettvedtak av 13. desember 2018 for
Skattekontoret på Svalbard, jf. Innst. 17 S (2018–2019) og Prop. 1 S (2018–2019)
Svalbardbudsjettet.
Justis- og beredskapsdepartementet har i brev av 16. januar 2019 stilt bevilgningen til
rådighet for Finansdepartementet.

2.

STYRING OG RAPPORTERING

Likningsforvaltningen for Svalbard er bevilgningsmessig adskilt fra Skatteetaten for
øvrig, men inngår ellers i etaten på linje med andre lokale enheter. Skattekontoret for
Svalbard (Skattekontoret) er en del av Skatteetaten. Når det gjelder overordnede
styringssignaler for Skattekontoret vises det derfor til Skatteetatens ordinære
tildelingsbrev for 2019.
Skattekontoret på Svalbard finansieres over Svalbardbudsjettet, og det er derfor
nødvendig med særskilt regnskapsrapportering for kontoret. Skattekontoret skal
utarbeide en rapport for 1. tertial per 30. april, og en for 2. tertial per 31. august.
Regnskapsrapportene skal vise kontante utgifter og inntekter fordelt på de kapitler og
poster skattekontoret har fått tildelt midler over. Rapportene skal i tillegg gi et estimat
for forventet budsjettstatus ved årets slutt og en forklaring på eventuelle avvik fra
opprinnelig budsjett. Rapportene skal sendes til Finansdepartementet, med kopi til
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Justis- og beredskapsdepartementet. Frist for 1. tertialrapport er 31. mai og frist for 2.
tertialrapport er 30. september 2019.
Uavhengig av faste rapporteringstidspunkter ber vi Skattekontoret ta kontakt med
departementet med en gang dersom det oppstår vesentlige avvik mellom tildelt budsjett
og forventet budsjettstatus ved årets slutt.
Det skal videre utarbeides en rapport som omtaler årets resultater for Skattekontoret på
Svalbard. Rapporten skal også vise Skattekontorets bruk av midler fordelt på de utgiftsog inntektsbevilgninger Skattekontoret har fått tildelt midler på. Rapporteringen kan
inngå i Skattedirektoratets ordinære årsrapport. Uavhengig av hvilket dokument
rapporteringen gjøres i skal den sendes Finansdepartementet innen samme frist som
Skatteetatens ordinære årsrapport for 2019. Kopi skal sendes til Justis- og
beredskapsdepartementet.
Skattekontoret skal rapportere til Svalbardregnskapet. Innen 1. februar 2020 skal
Skattekontoret oppgi om et eventuelt mindreforbruk inntil fem pst. ønskes overført til
2020, og gi en forklaring knyttet til eventuelt mindreforbruk, jf. Stortingets
bevilgningsreglement § 5, 3. ledd. Rapportene skal sendes til Finansdepartementet,
med kopi til Justis- og beredskapsdepartementet.
Skatteetaten vil motta en egen bestilling på rapportering til Svalbardregnskapet etter
regnskapsårets slutt.
3.

BUDSJETTILDELING

Stortinget gjorde budsjettvedtak 13. desember 2018, jf. Innst. 17 S (2018–2019) og Prop.
1 S (2018–2019) Svalbardbudsjettet.
For kap. 0022 ble følgende vedtatt:
Kap. 0022 Skattekontoret, Svalbard
Post 01 Driftsutgifter
Sum

(i hele kroner)
Kr 5 037 000
Kr 5 037 000

Bevilgningen skal gå til lønns- (herunder arbeidsgivers pensjonspremie til Statens
pensjonskasse) og driftsmidler for Skattekontoret på Svalbard. Bevilgningen skal også
dekke utgifter til skatteklagenemnda for Svalbard, og utgifter til faglig og administrativ
bistand og oppfølging fra Skatteetaten.
Økningen på 800 000 på posten skal gå til en ny stilling ved Skattekontoret. Formålet er
å gjøre Skattekontoret i bedre stand til å oppdatere befolkningsregisteret i lys av at
befolkningen i Longyearbyen har økt de siste årene.
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For kap. 3022 ble følgende vedtatt:
Kap. 3022 Skattekontoret, Svalbard
Post 01 Diverse inntekter
Sum

(i hele kroner)
Kr 330 000
Kr 330 000

Inntektene er avtalt refusjon fra Svalbard miljøvernfond for arbeidet Skattekontoret
utfører med regnskap for fondet.
For kap. 3030 ble følgende inntektsramme vedtatt:
Kap. 3030 Skatter og avgifter
Post 70 Skatter m.m.
Post 71 Utførselsavgift
Sum

(i hele kroner)
Kr 167 800 000
Kr
700 000
Kr 168 500 000

Forutsetningene for budsjettvedtakene for kap. 0022. kap. 3022 og kap. 3030 er
nærmere beskrevet i Prop. 1 S (2018–2019) Svalbardbudsjettet.
3.1 Fullmakter

Skattekontoret på Svalbard har i 2019 fullmakt til å overskride bevilgningen på kap.
0022, post 01, mot tilsvarende inntekter utover vedtatt budsjett på kap. 3022, post 01.
3.2 Tildeling

Finansdepartementet meddeler med dette at Skatteetaten tildeles og gis adgang til å
disponere de bevilgninger som er beskrevet ovenfor, jf. § 7 i Reglement for
økonomistyring i staten og kap. 1.4 i Bestemmelser om økonomistyring i staten.
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