Svar på 10-dags forespørgsel fra Enhedslisten om kommuneskatten
Enhedslisten har stillet følgende spørgsmål:
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På baggrund af Økonomiaftalen 2023 mellem KL og regeringen ønsker Enhedslisten en redegørelse for Aarhus kommunes muligheder for at skaffe
flere indtægter gennem en hævning af kommuneskatten.
Derfor disse spørgsmål:
Hvad er de økonomiske konsekvenser for Aarhus Kommune i forhold til den
gældende aftale mellem KL og regeringen, og de regler der i øvrigt gælder,
hvis Aarhus Kommune hæver kommuneskatten med hhv. 1 procentpoint og
0,5 procentpoint?
Hvilket provenu vil det give Aarhus Kommune i 2023 og i overslagsårene?
Hvornår er deadline for at ansøge om andel i rammen til skatteforhøjelse?

Borgmesterens Afdelings besvarelse:
Økonomiaftalen for 2023 bygger på en forudsætning om, at der i 2023 for
kommunerne under ét er uændret skat. De enkelte kommuner kan indenfor
de aftalte rammer efter ansøgning hæve eller sænke den kommunale indkomstskat i 2023.
I økonomiaftalen for 2023 er der en ekstra ramme på op til 150 mio. kr. til
nedsættelse af indkomstskatten og dækningsafgiften med tilskud, og der er
en tilsvarende ramme til at øge indkomstskatten uden individuelle sanktioner. Der er et balanceprincip, der betyder, at hvis en kommune skal sætte
skatten op uden sanktion, skal andre kommuner sætte skatten tilsvarende
ned.
Der skal ansøges om at sænke eller hæve skatternerne, og Indenrigs- og
Boligministeriet fastsætter på baggrund af ansøgninger den endelige
ramme. Indenrigs- og boligministeriet fordeler rammerne mellem de kommuner, der har ansøgt om henholdsvis at sænke eller hæve skatten.
Fristen for ansøgnings af brug af ramme på op til 150 mio. kr. til skatteforhøjelser eller andel i pulje på op til 150 mio. kr. til tilskud til skattenedsættelse
er 9. september 2022.
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Hvis én kommune sænker skatterne, kan den søge om tilskud til dækning af
provenutabet. Tilskuddet kan højst udgøre 75 % af provenutabet i 2023, 50
% i 2024 og 2025 og 25 % i 2026.
Hvis kommunerne under ét hæver skattene mere end den endelige ramme
opgjort af Indenrigs- boligministeriet til skætteændringer, bryder det således
med balanceprincippet, og det vil medføre både en individuel og en kollektive sanktion i henhold til skattesanktionsloven.
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Den individuelle sanktion udgør 75 % af provenuet ved forhøjelsen af skatterne det første år, 50 % i de to efterfølgende år og 25 % i det fjerde år.
Den kollektive sanktion betyder at bloktilskuddet til alle kommuner nedsættes med 25 % af merprovenuet det første år, 50 % i det andet og tredje år,
75 % i det fjerde år. Herefter er den kollektive sanktion 100 %.
Spørgsmål 1 og 2:
Hvad er de økonomiske konsekvenser for Aarhus Kommune i forhold til den
gældende aftale mellem KL og regeringen, og de regler der i øvrigt gælder,
hvis Aarhus Kommune hæver kommuneskatten med hhv. 1 procentpoint og
0,5 procentpoint?
Hvilket provenu vil det give Aarhus Kommune i 2023 og i overslagsårene?
Udgangspunktet for nedenstående beregning af at hæve den kommunale
indkomstskat er det skønnede udskrivningsgrundlag anvendt i B2022 for
overslagsårene 2023-2025, og udskrivningsgrundlaget i 2026 er forudsat at
være lig med udskrivningsgrundlaget for 2025.
Udskrivningsgrundlaget vil i forbindelse Magistratens budgetforslag for 20232026 blive revurderet.
Hvis Aarhus kommune hæver skattesatsen for den kommunale indkomstskat med 1 procentpoints fra 24,52 % til 25,52 %, vil der ud fra de ovennævnte forudsætninger være et merprovenu på 148 mio. kr. i 2023, 307 mio.
kr. i 2024, 319 mio. kr. i 2025 og 477 mio. kr. i 2026.
(Løbende priser i 1.000 kr.)
Merprovenu fra indkomstskat
ved forøgelse af skattesats
med 1 procentpoints
Nedslag sfa. skrå skatteloft
Sanktioner sfa. skatteforhøjelser
Merprovenu i alt efter
sanktioner

2023

2024

2025

2026

673.357

699.618

726.203

726.203

-42.232

-43.668

-45.371

-47.095

-483.036

-348.317

-361.731

-201.545

148.089

307.633

319.101

477.564

Hvis Aarhus kommune hæver skattesatsen for den kommunale indkomstskat med 0,5 procentpoints fra 24,52 % til 25,02 %, vil der ud fra de ovennævnte forudsætninger være et merprovenu på 78 mio. kr. i 2023, 162 mio.
kr. i 2024, 168 mio. kr. i 2025 og 252 mio. kr. i 2026.
(Løbende priser i 1.000 kr.)
Merprovenu fra indkomstskat
ved forøgelse af skattesats
med 0,5 procentpoints
Nedslag sfa. skrå skatteloft
Sanktioner sfa. skatteforhøjelser
Merprovenu i alt efter
sanktioner
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2023

2024

2025

2026

336.679

349.809

363.102

363.102

-3.839

-3.970

-4.125

-4.281

-254.741

-183.645

-190.727

-106.490

78.098

162.194

168.250

252.330

Det skal understreges, at de ovenstående beregninger bygger på udskrivningsgrundlaget for overslagsårene 2023-2025 i budget 2022.
Spørgsmål 3
Hvornår er deadline for at ansøge om andel i rammen til skatteforhøjelse?

Som tidligere nævnt er fristen for ansøgning om at for andel i rammen til
skatteforhøjelse den 9. september 2022.
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