Miljø- og Energiudvalget

Punkt 9.

Godkendelse: Grundlag og praksis for påligning og opkrævning af
administrationsgebyr i 2015
2011-15057
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at den nuværende praksis for
påligning og opkrævning af administrationsgebyr videreføres.

Beslutning:
Udsat.
Udvalget beder forvaltningen undersøge muligheden for at forlænge betalingsfristen for administrationsgebyr
samt muligheden for en fælles betaling/ansøgning om dispensation for kontorfællesskaber.
Lene Krabbe Dahl og Tommy Eggers var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
På udvalgsmødet den 20. maj 2015 (punkt 2) blev påligning og opkrævning af administrationsgebyr i henhold til affaldsbekendtgørelsen drøftet. Opgaven er fra 1. januar 2015 overgået til Miljø fra Aalborg Forsyning, Renovation.
Grundlaget for virksomheders påligning af og fritagelse for administrationsgebyr er detailreguleret i Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald (affaldsbekendtgørelsen), ligesom det tidligere Forsyningsudvalget i Aalborg Kommune i den 7. marts 2012 (punkt 8) har godkendt kommunens principper for
påligning af administrationsgebyr for virksomheder.
Herunder redegøres for lovgivningen på området samt de i Aalborg Kommune godkendte principper for påligning af administrationsgebyr for virksomheder.
Administrationsgebyr, affaldsbekendtgørelsen
I henhold til affaldsbekendtgørelsen opkræver Miljø- og Energiforvaltningen et gebyr hos alle virksomheder i
kommunen til dækning af kommunens generelle administrationsomkostninger, herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, affaldsdata- og
regulativsystem, information, konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger.
I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal administrationsgebyret opkræves hos de virksomheder, som er
beliggende i kommunen på baggrund af de oplysninger om virksomhederne, som fremgår af CVR-registret
den 1. januar 2015. Administrationsgebyret skal opkræves hos den i CVR-registret registrerede ejer af virksomheden, for hvert p-nummer, som er registreret i CVR-registret.
Aalborg Kommunes principper for påligning af administrationsgebyr bygger på affaldsbekendtgørelsen. Da
der siden vedtagelsen af principperne i 2012 ikke er kommet hverken lovgivningsmæssige ændringer eller
vist sig muligheder for at optimere principperne, kan den nuværende praksis fortsætte.
Fritagelse for administrationsgebyr, affaldsbekendtgørelsen
En række virksomheder er i henhold til affaldsbekendtgørelsen fritaget for at betale administrationsgebyr:


Virksomheder, der to år før gebyråret – for gebyråret 2015 er det således 2013 – var momsregistreret og havde en omsætning på under 300.000 kr. De pågældende virksomheder er oplyst af SKAT.



Virksomheder med visse virksomhedsformer og med 0 ansatte. Virksomhedsformerne fremgår af Bilag 9 i affaldsbekendtgørelsen.



Virksomheder registreret i visse brancher og med 0-1 ansatte. Brancherne fremgår af Bilag 8 i affaldsbekendtgørelsen.

Miljø har på forhånd identificeret ovennævnte virksomheder og har således ikke opkrævet administrationsgebyr hos disse.
Aalborg Kommunes principper for påligning af administrationsgebyr
Forsyningsudvalget behandlede administrationspraksis for påligning af administrationsgebyr på sit møde den
7. marts 2012 (punkt 8) og godkendte Aalborg Kommunes principper for påligning af administrationsgebyr.
Principperne er vedlagt som bilag.
Forsyningsudvalget lagde i sin beslutning vægt på, at lovgivningens intention er, at virksomheder som udgangspunkt skal betale administrationsgebyr, og at virksomheder derfor kun i undtagelsestilfælde efter konkret bedømmelse kan fritages for gebyr.
Af principperne fremgår bl.a., at følgende virksomheder også skal fritages efter ansøgning:


Virksomheder, som dokumenterer, at de to år før gebyråret havde en lønsum under 300.000 kr.
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Virksomheder, som ikke er momsregistrerede og som dokumenterer, at de i to år før gebyråret havde en
omsætning under 300.000 kr.



Virksomheder, som er etableret året før gebyråret, og som kan dokumentere, at de i dette år havde en
omsætning under 300.000 kr.

Opkrævning af administrationsgebyr 2015
Aalborg Forsyning, Kundeservice fremsendte fakturaer til virksomheder, som er pålignet administrationsgebyr for 2015, med fakturadato den 17. april 2015 med betalingsfrist den 5. maj 2015.
Ansøgning om fritagelse for administrationsgebyr
Virksomheder, som er blevet pålignet administrationsgebyr, har mulighed for inden en frist på 8 uger fra fakturadato at ansøge om fritagelse for administrationsgebyr.
Miljø (de tidligere år Renovation) sagsbehandler i løbet af de kommende måneder alle ansøgninger og træffer på baggrund af lovgivning og kommunens principper afgørelse om, hvorvidt den konkrete virksomhed er
berettiget til fritagelse for administrationsgebyr.
I 2015 er der udsendt opkrævning af administrationsgebyr til ca. 8.300 virksomheder. I alt godt 600 virksomheder forventes at søge fritagelse. Tidligere år er ca. to tredjedel af ansøgningerne imødekommet.
Samlet vurdering
Aalborg Kommunes principper for påligning af administrationsgebyr bygger på affaldsbekendtgørelsen. Da
der siden vedtagelsen af principperne i 2012 ikke er kommet hverken lovgivningsmæssige ændringer eller
har vist sig muligheder for at optimere principperne, anbefales, at den nuværende praksis fortsætter.
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Bilag:
Principper for påligning af administrationsgebyr for virksomheder 2012
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