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HØRING - FORSLAG OM INNFØRING AV SKATTEPLIKT FOR KOMMUNER
SOM UTFØRER AVFALLSHÅNDTERINGSTJENESTER I ET MARKED

Det vises til høringsnotat fra Finansdepartementet av 24.04.2013, Saksnr. 13/256.

Oslo kommune kan ikke se å ha fått ovennevnte forslag om innføring av skatteplikt til høring
og man tillater seg å avgi følgende høringsuttalelse.

Departementet foreslår endring i skatteloven § 2-5 andre ledd som medfører innføring av
skatteplikt for kommuner på inntekter fra avfallshåndteringstjenester som utføres i et marked.
Det vises til at kommuner i dag utøver denne aktiviteten skattefritt, mens private aktører og
kommunalt eide avfallsselskaper i utgangspunktet er skattepliktige etter skattelovens
alminnelige regler. Formålet med forslaget er å forhindre uheldig konkurransevridning mellom
kommuner og andre private og kommunalt eide avfallsselskaper som utfører i et marked.

Oslo kommune er ikke uenig i forslaget til endring av nevnte bestemmelse i skatteloven og
slutter seg til de formålsbetraktninger som fremkommer i høringsnotatet.

Kommunen vil imidlertid anmode departementet om å utsette tidspunktet for oppstart av
skattleggingen og viser til følgende momenter:

Lovforslaget fra departementet sier: "Anskaffelsesverdi reduseres med beregnede
avskrivninger etter de avskrivningsregler og avskrivningssatser som gjelder for
vedkommende driftsmiddel, for eiertiden frem til og med inntekstsåret 2014" . Dette bør
være å forstå som 2013. Selvangivelse og regnskap for 2014 vil gi de beregnede
avskrivninger skatte- og regnskapsmessig.

Høringsnotatet sier svært lite om inngangsverdier for berørte virksomheter og hvordan
dette skal løses. Dette er en av de mest kritiske forhold til gjennomføringen av
lovforslaget. Departementet opplyser å ville komme tilbake til mer rundt dette senere.
Når og med hvilket resultat er per tiden meget uklart. Således er høringen av begrenset
verdi så lenge høringsnotatet er så generelt i form og innhold, da Oslo kommune ikke
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får tilstrekkelig svar på de utfordringer som er knyttet til gjennomføringen av
lovendringen fra og med 01.01.2014.

3. Lovpålagte avfallstjenester skal følge retningslinjer for selvkost. Klima og
forurensningsdirektoratet —Klif (Nå Miljødirektoratet) er i gang med en ny veileder for
lovpålagte avfallstjenester med høringsfrist 01.07.2013. Per dato er det knyttet stor
usikkerhet til innholdet i veilederen og hvilke konsekvenser dette har. Fristen til
Miljødirektoratet var 15.08.2013 for levering til Miljødepartementet. Oslo kommune
har inntrykk av at noen av de nye retningslinjene kommer til å få både økonomiske
konsekvenser for kommunen og vil medføre endringer i regimet for hvordan dette
håndteres fremover i kommunens etater.

En forestående endring i selvkostberegning som nevnt ovenfor, og innføring av skatt på
næringsvirksomhet vil begge kreve omfattende arbeid og tilrettelegging i våre etater som
omfattes av lovforslaget. Oslo kommune vil derfor anmode Finansdepartementet om å vurdere
en utsettelse av oppstart av skattlegging av inntekter fra avfallshåndteringstjenester som utføres
i et marked slik at denne trer i kraft fra 01.01.2015.

Med hilsen

Eivind Tandberg Helge Heier
kommunaldirektør seksjonssjef
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