Kære borgmester
Flere kommuner har henvendt sig til KL omkring rammerne for at justere
på skatten i 2023. Rammerne er grundlæggende de samme som sidste år
og meldes ud ifm. Indenrigs- og Boligministeriets tilskudsudmelding senest
1. juli 2022.
Overordnede rammer
I lighed med tidligere år er det en forudsætning i økonomiaftalen, at der i
2023 for kommunerne under ét er uændret skat. Hvis kommunerne samlet
set hæver skatten, vil det derfor indebære individuelle og kollektive sanktioner. Skatteresultatet påvirkes både af skatterammerne i udligningsreformen og økonomiaftalen for 2023.
Udligningsreformen
Det er med udligningsreformen fra 2020 fastsat ved lov, at kommuner med
udligningstab har en på forhånd fastsat ramme til at hæve indkomstskatten. 11 kommuner har mulighed for at hæve indkomstskatten for 2023 efter
ansøgning til Indenrigs- og Boligministeriet. Afhængigt af hvor meget der
ansøges om, fastsætter ministeriet en ramme på samme størrelse til at
sænke skatten med tilskud. Kommunerne kan ansøge herom.
Det er vigtigt at understrege, at hverken hævede eller sænkede skatter
inden for de tildelte rammer vedrørende udligningsreformen kan udløse
sanktioner.
Økonomiaftalen for 2023
Herudover er der med økonomiaftalen for 2023 etableret en ekstra ramme
til nedsættelser af indkomstskatten og dækningsafgiften med tilskud i 2023
på op til 150 mio. kr. samt en tilsvarende ramme til at øge indkomstskatten
med 150 mio. kr. i 2023 uden individuelle sanktioner. Det sker i to trin:
Interesserede kommuner skal ansøge Indenrigs- og Boligministeriet om
ramme til hhv. at hæve og sænke skatterne. Ministeriet fastsætter herefter
størrelsen på rammerne, jf. princip om at de to rammer skal balancere.
Balanceprincippet betyder, at rammen til at hæve skatten kan blive lavere
end 150 mio. kr., hvis ikke tilstrækkeligt mange kommuner ansøger om at
sænke skatten.
Herefter fordeler Indenrigs- og Boligministeriet rammerne mellem de kommuner, som har ansøgt.
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Det er vigtigt at slå fast, at hvis nogle kommuner hæver skatten med mere
end andre kommuner sænker, medfører det en regning til fællesskabet.
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KL vil forud for de endelige budgetter for 2023 løbende orientere om status
for ændrede skatter.
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Med venlig hilsen

Martin Damm
Kristian Vendelbo

