NOTAT

Budgetnotat nr. 12

DATO

8. oktober 2019

Budgetspørgsmål: Genindførelse af dækningsafgiften
Thomas Malthesen Hiort fra SF har stillet følgende spørgsmål til Budget
2020 til administrationen:


”Hvor stor en indtægt vil en genindførelse af dækningsafgiften give kommunen i 2020
og overslagsårene?
 Er genindførelse af dækningsafgift sidestillet med en skattestigning mht. sanktioner?
Hvis ja, ønskes dette indarbejdet i ovenstående.
 ……..ønskes en vurdering af, hvorvidt afskaffelse af dækningsafgiften har den ønskede
effekt – og i den sammenhæng også en vurdering af, om andre tiltag i stedet vil være
mere effektiv?”

I 2016 opkrævede Kalundborg Kommune dækningsafgift på erhvervsejendomme med
en promille på 5 ‰. Med udgangspunkt i at der genindføres dækningsafgift på samme
niveau på erhvervsejendomme i 2020, vil det opkrævede beløb brutto udgøre:
2020
13,4 mio. kr.

2021
13,8 mio. kr.

2022
14,6 mio. kr.

2023
15,3 mio. kr.

Der er ved denne opgørelse anvendt KLs skøn i budgetvejledningen over
vækstprocenterne i beregningsgrundlaget.
Opkrævning af dækningsafgift er en skattestigning, der vil blive sanktioneret ved, at
kommunens eget provenu reduceres for de kommende fire år:
2020
75 %

2021
50 %

2022
50 %

2023
25 %

Under disse forudsætninger vil netto merprovenuet udgøre:
2020
3,3 mio. kr.

2021
6,9 mio. kr.

2022
7,3 mio. kr.

2023
11,5 mio. kr.

I økonomiaftalen for 2020 er der givet en ramme på 200 mio. kr. indenfor hvilken
kommunerne kan forhøje skatterne uden sanktion. Rammen for skatteforhøjelser
fordeles efter ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet. Ansøgningsfristen for
skatteforhøjelse i 2020 var den 1. oktober 2019. Kalundborg Kommune har ikke søgt
om at få del i denne ramme.
Rammen for skatteforhøjelse på 200 mio. kr. kræver, at andre kommuner sætter
skatten tilsvarende ned. I modsat fald kommer der en sanktion, og der vil ske en
modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.
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Forholdet mellem opkrævning af dækningsafgift og udviklingen i erhvervsstrukturen kan
ikke umiddelbart vurderes. Baggrunden for beskæftigelses- og virksomhedsudviklingen i

Kalundborg Kommune knytter sig til mange elementer, hvorfor man ikke kan tage et
parameter ud og gøre det til genstand for, om der er vækst eller ej. Det kan derfor på
det foreliggende grundlag ikke afgøres, om det er dækningsafgiften der isoleret set,
har konsekvenser for virksomhedsudviklingen i Kalundborg Kommune.
Dette vil kræve en nærmere undersøgelse hvor det ikke på forhånd kan afgøres, om
analysen vil give et entydigt resultat.
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NOTAT

Der er i ovenstående ikke taget højde for eventuelt frit lejde på baggrund af tidligere
års skattenedsættelse.

