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§ 159
Remiss om Betänkandet Finansiering av infrastruktur med
skatt eller avgift? (SOU 2018:13)
Ärendenr 2018/525-1.3.1.5

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att som svar på remissen instämma i kommitténs
bedömning samt grunderna för den.

Sammanfattning av ärendet
Finansdepartementet har gett i uppdrag till en särskild utsedd kommitté att
utreda om större offentliga infrastrukturinvesteringar kan finansieras genom
uttag av en särskild statlig skatt eller avgift. Utgångspunkten har varit att
skatten eller avgiften ska beakta i vilken utsträckning kommersiella fastigheter
har ökat i värde till följd av investeringen samt den direkta nytta olika
grupper kan antas ha av investeringen.
Kommittén gör bedömningen att det inte är möjligt att införa en ny särskild
skatt som direkt kopplar till den värdeökning som skett på enskilda
fastigheter till följd av en infrastrukturinvestering. Det går inte att fastställa
och kvantifiera skattebasen, dvs. värdeökning till följd av
infrastrukturinvestering, på ett tillförlitligt sätt och en skatt bör därför inte
utformas på detta sätt. Likaså bedöms ett schabloniserat underlag på
aggregerad nivå inom ett influensområde inte kunna fastställas på ett sådant
sätt att det kan utgöra grunden för skatten. Vidare gör kommittén
bedömningen att det inte heller är möjligt att ta ut en avgift. En
avgiftskonstruktion fungerar rättsligt sett om avgiftens syfte är
kostnadstäckning, men inte om det avser värdeåterföring. Det gäller även om
den återförda delen av värdeökningen används för att täcka utpekade
kostnader. Värdeökningen kan dock inte anses som en sådan motprestation
som gör att den kan ligga till grund för en avgift.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-05-21 § 156 föreslagit
kommunstyrelsen besluta att som svar på remissen instämma i kommitténs
bedömning samt grunderna för den.
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Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag




Sammanfattning ur betänkandet Finansiering av infrastruktur med
skatt eller avgift, KLF Hid: 2018.3086
Betänkandet finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift (SOU
2018:13, KLF Hid: 2018.3085
Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 2018-05-21 § 156,
KLF Hid: 2018.4508
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