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Eiendomsskatt 2020 - økonomiske beregninger
Rådmannen har mottatt slik tilbakemelding fra støttefunksjonen:
Behandling av sak om eiendomsskatt 2020 (KS-52/2019) ble utsatt i kommunestyrets
møte 17.06.19. Administrasjonen ble bedt om å utarbeide økonomiske konsekvenser
av å benytte skatteetatens formuesgrunnlag for boliger.
Skatteetatens formuesgrunnlag er beregnet ut fra opplysninger om beliggenhet,
boligtype, byggeår, areal mv. som boligeierne selv har rapportert, bl.a ifm
Finansdepartementets register i 2010.
KS utarbeidet en rapport i 2017, der det bl.a ble konkludert med at:
«I gjennomsnitt er det godt samsvar mellom Skatteetatens boligverdi og
markedsverdi. I 2015 var Skatteetatens formuesgrunnlag i gjennomsnitt 3 prosent
lavere enn markedsverdien for alle boliger i vårt utvalg. Likevel kan det være
betydelige avvik for enkeltboliger.»
Andøy kommune har nå fått tilgang til formuesgrunnlagene.
Det er gjort økonomiske beregninger, og i tabellen vises følgende alternativer:
E-skatt 2019:
Eiendomsskatten slik den ble utskrevet i 2019, med 7 promille. Takstene er de
samme som ved innføringen av eiendomsskatt i 2009 / 2010.
Takst 2019 – 30% red:
Eiendomsskatten slik den ble utskrevet i 2019 med 30% reduksjon iht nye regler,
med 5 promille på boliger og 7 promille på næringseiendommer.
Takst 2019 + 10% økning:
Eiendomsskatten slik den ble utskrevet i 2019 med 10% økning iht lovens §8 A-4
samt 30% reduksjon, med 5 promille på boliger og 7 promille på næring.
Formuesgrunnlag:
Eiendomsskatt utskrevet på boliger iht skatteetatens formuesgrunnlag.
Reduksjonsfaktor på 30% og 5 promille. Næringseiendommer økes med 10%, og er
beregnet med 7 promille.

E-skatt 2019

Takst - 30% red.

Takst +10% - 30% red.

Formuesgr.lag

1 858 340 000
7
13 008 380

1 300 838 000
5
6 504 190

1 430 921 800
5
7 154 609

2 704 529 000
5
13 522 645

E-skatt 2019

Takst

Takst +10%

Takst +10%

Grunnlag næring
Promillesats
Kommunens inntekt

488 444 500
7
3 419 112

488 444 500
7
3 419 112

537 288 950
7
3 761 023

537 288 950
7
3 761 023

Total inntekt

16 427 492

9 923 302

10 915 632

17 283 668

Grunnlag bolig
Promillesats
Kommunens inntekt

Differanse

-6 504 190

-5 511 860

Beregningene viser følgende:
• Ved å bruke takstene på 2019-nivå uten endring, men med lovpålagt 30%
reduksjonsfaktor, vil kommunens inntekter reduseres med kr 6,5 mill.
• Ved å øke gjeldende satser med 10% (kontorjustering etter 10 år) og lovpålagt
30% reduksjonsfaktor, vil kommunens inntekter reduseres med kr 5,5 mill.
• Ved å bruke skatteetatens formuesgrunnlag på boliger (inkl 30% reduksjonsfaktor) og 5 promille, vil kommunens inntekter på boliger øke med ca 0,5 mill.
Verdien på næringseiendommer økes med 10% ift takstene som ble vedtatt i
2009, og kommunens inntekter på næring øker dermed med ca kr 350 000,-.
Dvs en total økning på ca kr 850 000,-.

Ved å bruke skatteetatens formuesgrunnlag ifm utskriving av eiendomsskatt, er det
mulig at enkelte boligeiere vil klage på formuesgrunnlaget. Slike klager rettes til
skatteetaten, som behandler disse, og kommunen vil måtte forholde seg til endrede
grunnlag. Derfor kan det være sannsynlig at kommunens inntekter vil kunne bli noe
redusert.
Kommunestyret skal i denne saken vedta hvilke beregningsgrunnlag
eiendomsskatten skal bygge på ved utskriving av eiendomsskatt i 2020.
I sak om budsjett for 2020 vil kommunestyret vedta promillesatser for boliger og
næring samt evt bunnfradrag på boliger.
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