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Punkt 6.

Aktuel status 2013 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling.
2012-30532.
Magistraten indstiller, at byrådet godkender,
at der vedrørende forskerskatteordningen gives en tillægsbevilling på 1.300.000 kr. i merindtægt,
at der vedrørende ejendomsskatter gives en tillægsbevilling på 14.100.000 kr. i nettomerindtægt,
at der til nettorenteindtægterne (hovedkonto 7) gives en tillægsbevilling på 6.000.000 kr. i nettomerindtægt, og
at nettobeløbet fra ovenstående tre tillægsbevillinger på i alt 21.400.000 kr. indgår i kassebeholdningen.

Sagsbeskrivelse
Merindtægt fra forskerskatteordningen
Kommunerne modtager indtægter fra den særlige bruttoskatteordning for udenlandske forskere og
nøglemedarbejdere (kildeskattelovens § 48 E) – også kendt under betegnelsen ”forskerskatteordningen”. Den særlige skatteordning indebærer, at udenlandske forskere og nøglemedarbejdere har mulighed for at opnå særligt gunstige skattemæssige vilkår ved arbejde i Danmark.
Pr. ultimo november forventes merindtægter på 1,3 mio. kr., hvilket indebærer samlede indtægter
fra ordningen i 2013 på 5,3 mio. kr.
Merindtægt fra ejendomsskatter
I forbindelse med aktuel status pr. 30. juni 2013 (jf. Magistratens møde 12. august 2013) forventedes merindtægter fra ejendomsskatter på ca. 6 mio. kr. Af sagen fremgik endvidere, at området ville
blive fulgt tæt resten af året.
Pr. ultimo november forventes det, at nettomerindtægterne fra grundskyld og dækningsafgifter i
2013 vil udgøre 14,1 mio. kr. I merindtægten indgår et ikke budgetteret særtilskud fra staten vedrørende kommunens tilbagebetaling af grundskyld vedrørende årene 2002-2011. Særtilskuddet er udbetalt i 2013 og udgør 11,3 mio. kr.
Årsagen til nettomerindtægterne på 14,1 mio. kr. er først og fremmest det ikke budgetterede særtilskud på 11,3 mio. kr., som kompenserer for tilbagebetalinger, som skyldtes, at der i en periode fra
2002-2011, i sager vedrørende fradrag for forbedringer, er blevet opkrævet for meget i kommunal
ejendomsskat uden hjemmel i ejendomsskatteloven. Da fejlen beror på staten, kompenserer staten
for tilbagebetalingen. Den resterende del af merindtægten skyldes et højere beregningsgrundlaget
for grundskyld end budgetteret. Der var i forbindelse med budgetlægningen for 2013 ikke var kendskab til særtilskuddet, da man afsatte midler (19,9 mio. kr. i 2013) til tilbagebetalinger af grundskyld og dækningsafgift.
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Renter
Grundet ændrede forudsætninger og gunstig udvikling i de finansielle markeder siden seneste tillægsbevillingssag (byrådets møde 7. oktober 2013) forventes i 2013 nettomerindtægter på 6,0 mio.
kr. De allerede afgivne tillægsbevillinger til nettorenteindtægter i 2013 udgør 12,6 mio. kr. Disse er
disponeret af byrådet (23. september 2013 og 7. oktober 2013) til medfinansiering af moderniseringsaftalen (9,5 mio. kr.), Teknologieffektiviseringer (2,0 mio. kr.) og vedrørende Vaarst-Fjellerad
Biogasselskab (1,1 mio. kr.).
Budgetmæssige konsekvenser
FINANSIERING 2013
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Sektor Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.
Hovedkonto 7
Kommunal andel af Forskerskat (Pgf. 48 E i kildeskatteloven) .................................

-1.300

Samlede nettomerindtægter vedrørende ejendomsskat ..............................................

-14.100

Udvikling i renteindtægterne ...................................................................................
-6.000
Ændring i alt (merindtægt) ...................................................................................

Beslutning:
Godkendt.

-21.400
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