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Fastsettelse av kommunal inntektsskatteøre 2017
Det vises til:
Proposisjon 1 LS (2016-2017) til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) angående skatter,
avgifter og toll for budsjettåret 2017 – Stortingets skattevedtak.
Saksfremlegg:
Det kommunale skatteøre er kommunens andel av skatteinntektene. Friheten til å justere satsene
(nedover) finnes, men brukes ikke i praksis. Siden 1979 har samtlige kommuner/fylkeskommuner
benyttet høyeste lovlige skattesats. Det kan være flere grunner til dette. En av forklaringene/grunnene er
at en eventuell reduksjon i skattesats vil medføre tap av statlige overføringer. En annen er at skattenivået
oppfattes å være optimalt.
Dagens skatteregler betyr at staten legger føringer på kommunenes økonomiske spillerom. Reglene for
inntektsskatten gir i praksis kommunene ingen andre valgmuligheter enn å velge høyeste skattesats.
Regjeringen foreslår noen endringer av den kommunale skattøren for inntektsåret 2017 kontra
inntektsåret 2016 (jf. ovennevnte proposisjon). Blant annet foreslås de kommunale skattørene for
personlige skattytere og selskap redusert med 1 prosentenheter fra 2016 til 2017 (fra 25 pst. til 24 pst.).
Målet er å gå ned til 23 pst. innen 2018.
Reglene for formuesskattesatser er regulert i Stortingets skattevedtak kapittel 2. Samlet formuesskattesats
var maksimalt 0,85 pst. for inntektsåret 2016 (0,15 pst. til staten og inntil 0,7 pst. til kommunene).
Regjeringen foreslår ingen endring i den statlige satsen i formuesskatten. Foreslått til fortsatt 0,85
prosentenheter for 2017.
Det vises til forslag til Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2017:
Maksimalskattesatsen for formuesskatt til kommunene er 0,7 pst. Maksimumssatsen gjelder når ikke
lavere sats er vedtatt av kommunen.
Maksimalskatteøren for personlige skattytere for år 2017 foreslås til 11,80. Maksimumssatsen skal gjelde
med mindre kommunestyret vedtar lavere satser.
Det foreslås følgende for år 2017:
For inntektsåret 2017 benyttes maksimale satser jf. Stortingets skattevedtak når det foreligger.

Forslag til vedtak:
Det foreslås følgende for fastsettelsen av det kommunale skatteøre for år 2017:
For inntekts- og formueskatt i Kautokeino kommune for inntektsåret 2017 benyttes maksimale satser jf.
Stortingets skattevedtak.

