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MELDING OM rl;OLlTlSK VEDTAK  -  EIENDOMSBESKATNING AV
ARBEIDSMASKINER MV  I VERKER OG  BRUK. HØRING.

Kommunestyret behandlet i møte 03.09.2015 sak 35/15. Følgende vedtak ble fattet:

Rennebu kommunestyre er forelagt Finansdepartementets forslag til endringer i

eiendomsskatteloven til uttalelse. Kommunestyret avgir i den forbindelse følgende uttalelse:

0  Rennebu kommune støtter ikke forslagene til endringer i eiendomsskatteloven.

0  Foreslåtte endringer vil føre til et stort inntektstap for kommunene. En stor del av

inntektstapet overføres til staten i form av økt selskapsskatt og særskatt, og kommer ikke de

næringsdrivende til gode.

~  Rennebu kommune vil alene få et inntektstap på ca. 1,3 mill. kroner (sammenlignet med

utskrevet eiendomsskatti 2015) dersom forslagene blir vedtatt. Dette utgjør nesten 1 % av

kommunens totalbudsjett.

0  Rennebu kommune mener at kommunene etter lokaldemokratiske avveininger må beholde

både retten og fleksibiliteten til også å kunne skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk,

inklusiv produksjonsutstyr.

I  Rennebu kommune mener at gjeldende ordning for eiendomsskatt på verk og bruk er

vesentlig treffende enn å gi kommunene en andel av selskapsskatten. Mens

eiendomsskatten er knyttet til det stedbundne anlegg, vil selskapsskatten bli utmålt på

konsernnivå.

o  Finansdepartementets forslag innebærer at forutsetningene for kommunenes selvstyre

innsnevres, og strider mot regjeringens løñe i Sundvolden-erklæringen om at kommunene

skal beholde en større andel av de inntekter som skapes lokalt.

0  Forslagene er ikke egnet til å oppfylle målsettinger om økt forutberegnelighet og

likebehandling.

-  Det er viktig å øke forutberegiaelighet og likebehandling. Det bør derfor utarbeides sentrale

retningslinjer for eiendomsskattetaksering.
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o  Det må være en forutsetning at kommunene kompenseres fullt ut for en eventuell

innskrenking i retten til å skrive ut eiendomsskatt, og at dette bekreftes og synliggjøres i en

eventuell sak til Stortinget.

Med vennlig hilsen

Rennebu kommune
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