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Vi viser til brev fra FIN datert 28.mars 2012 om ovennevnte høringssak.

Saken har vært forelagt Forsvarsbygg (FB) til uttalelse som har følgende merknader:

FB har i dag en samlet årlig kostnad på om lag 5 mill. kroner til eiendomsskatt o.I

Pkt 1. betyr ikke mye omsatt i kroner.

Pkt 2. avhenger av hvor mye et vedtak om å bruke formuesgrunnlag vil øke beregningsgrunnlagene for
formuesskatt. Det er også grunn til å anta at et forenklet opplegg for kommunene til å sette
grunnlagsverdiene, vil øke omfanget av beregning av eiendomsskatt ved at flere kommuner tar
virkemiddelet ibruk.

FB har 1350 boliger i porteføljen av svært varierende standard.

Takstene basert på teknisk verdi varierer fra kr 25 000.- og oppover. Samlet teknisk verdi i balansen er 2.1
mrd. kroner.

Hvis eiendomsskatten tas i bruk i flere kommuner ved et nytt regelverk, samt at grunnlagsverdien øker,
evt opp mot ligningstakst, vil dette medføre økt eiendomsskatt i forsvarssektoren. For FB vil dette bli
behandlet som en gjennomstrømningskostnad, der kostnadsbelastningen videreføres gjennom fakturering
av Forsvaret som bruker av boligene.

Det er vanskelig for FB å beregne kostnadskonsekvensene nærmere enn dette.

FD slutter seg til FBs uttalelse og beklager samtidig at vi har oversittet fristen.

Med hilsen

Berit Strand
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