Dato:

Sagsnummer:

Sagsbehandler:

Afdeling:

09-08-2021

21/24790

Tommy Sauer Pedersen

Budget og Analyse

Skatteprocent i budget 2022
Skatteprocenten i 2022 er i budgetoplægget sat til 25,9 i lighed med skatteprocenten siden 2015. Skatteprocenten er i 2021 den næst højeste i Region Midtjylland, idet kun Norddjurs med 26,3 er højere. Skatteprocenterne i Favrskov, Hedensted, Middelfart og Varde, der ofte bruges ved sammenligninger, er henholdsvis
25,7, 25,4, 25,8 og 25,1. Ministeriet gør opmærksom på, at udskrivningsprocenten fra 2021 kan udskrives
med 2 decimaler, hvilket nogle få kommuner som f.eks. Skanderborg med 25,82 er begyndt på.
Nedenstående graf for udviklingen i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag viser, at der har været en lidt
svagere udvikling i Syddjurs Kommune sammenlignet med Hedensted, Favrskov og Middelfart Kommuner.

I Aftalen om kommunernes økonomi for 2022 mellem regeringen og KL indgår det, at understøttes en vis
fleksibilitet i skatten inden for en samlet uændret kommunal skat. På den baggrund er der etableret en ramme til skattenedsættelser med tilskud i kommunerne i 2022 på op til 50 mio. kr. samt en tilsvarende ramme til
skatteforhøjelser i 2022 til at hæve skatten uden risiko for individuelle sanktioner.
I forbindelse med udligningsreformen er der også givet mulighed for en tilpasning af indkomstskatten inden
for en samlet uændret skat og ud fra en tabel over de beregnede tab ved reformen. Denne ordning er ikke
relevant for Syddjurs Kommune.
Rammerne til nedsættelser og forhøjelser er variabel op til 50 mio. kr., fordi den først fastsættes endeligt på
baggrund af kommunernes ansøgninger mhp. at understøtte en samlet uændret skat.

Ved ansøgning om tilskud til skattenedsættelse kan tilskudsprocenten højest udgøre 75 pct. af provenutabet
i 2022, 50 pct. i 2023 og 2024 og 25 pct. i 2025. Alt efter kommunernes ansøgninger kan tilskudsprocenten
således blive lavere. Alle kommuner kan ansøge og rammerne gælder for alle skattearter. Der gælder de
sædvanlige regler om, at tilskuddet bortfalder forholdsmæssigt, hvis kommunen i løbet af tilskudsperioden
igen forhøjer skatten.
Ved ansøgning om andel i rammen til skatteforhøjelse uden risiko for individuel sanktion ved en samlet
kommunal skatteforhøjelse lægger ministeriet vægt på
•

Driftsmæssig ubalance

•

Udgiftspres fra demografiske forskydninger

•

Udgiftspres på overførselsområdet

•

Udfordringer i forhold til den kommunale indtægtsside, herunder skatteindtægterne

•

Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt

Ønsker kommuner at komme i betragtning til tilskud ved skattenedsættelser eller få andel i rammen til skatteforhøjelser ansøges herom i indtast.dk inden for den fastsatte frist som er den 10. september 2021. Hvis der
ved en skattenedsættelse skal opnås et tilskud afhængigt af de samlede ansøgninger, så skal der således
søges inden byrådets 1. og 2. behandling af budgetforslaget. Ministeriet vil give svar på ansøgningerne inden udgangen af september måned. For KL betyder processen, at det kan være vanskeligt for KL sammen
med ministeriet at opnå den optimale udnyttelse af rammen, hvis der er mange foreløbige ansøgninger, der
ikke bliver effektueret.
Skattesanktionsloven betyder, at hvis der for 2022 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, udløses en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Modregningen sker som en delvis individuel og delvis kollektiv sanktion. Den individuelle del udgør som udgangspunkt 75 pct. af provenuet
i 2022, 50 pct. i 2023 og 2024 samt 25 pct. i 2025.
Rammen til skattenedsættelser gælder i princippet også indtægter fra grundskyld. I 2024 omlægges beskatningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendomsejere. De kommunale grundskyldspromiller fastsættes ved lov, så provenuet fra grundskylden i hver enkelt
kommune i 2024 svarer til, hvad grundskylden i 2024 ville udgøre med de skatteregler, der er gældende i
2023. Grundskyldspromillen kan ikke sættes op i forbindelse med omlægningen og kan højst fastsættes til
30 promille. Der lovgives endeligt om fastsættelse af grundskyldspromillerne i 2023.
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