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Vedrørende selskabsskat og udligning til Assens Kommune
Gennem en lang årrække har der verseret en sag mellem en af vores store virksomheder
og SKAT. Sagen drejer sig om fastsættelse og fordeling af virksomhedens skattepligtige
indkomst mellem den amerikanske og den danske afdeling. Det er en sag hvor Assens
Kommune ikke selv er part og har derfor ingen mulighed for at medvirke eller påvirke
sagsforløbet. Resultatet af de beslutninger der træffes får uheldigvis en stor effekt på os
som kommune og den måde vi må drive Assens Kommune på.
Sagen er ved at nå en delafslutning, idet vi har fået oplysning om, at der er indgået en
frivillig aftale mellem virksomheden og SKAT for en årrække.
Sagen går helt tilbage til 2001 og har derfor meget stor økonomisk betydning og påvirkning på Assens Kommunes selskabsskatteindtægter i reguleringsåret. SKAT meddeler,
at de pt. aftalte reguleringer bliver foretaget så disse slår igennem i 2020.
Sagen mellem virksomheden og SKAT er opdelt i følgende perioder og med følgende
økonomiske konsekvenser:
• 2001-2008: Assens Kommune skal tilbagebetale 60,5 mio. kr. i selskabsskat
• 2009-2011: Assens Kommune modtager yderligere 11,5 mio. kr. i selskabsskat
• 2012-2017: For denne periode er der endnu ikke indgået aftaler
Sammenlagt vil ovenstående indberettede reguleringer udgøre et nettobeløb på 49 mio.
kr., som Assens Kommune mister i indtægt i 2020. Vi er oplyst om, at nedreguleringen
af kommunens selskabsskatteindtægt sker i eet budgetår. Det kan undre, når skattesagen vedrører perioden fra 2001-2011. Assens Kommune (og den tidligere Aarup Kommune før 1. januar 2007) har i alle årene bidraget til udligningsordningen mellem landets kommuner. Hvis der var sket en udligning efter det nu kendte niveau for selskabsskatten i Assens Kommune ville det forventeligt kunne have påvirket den samlede udligningsordning og i øvrigt også udligningsordningen isoleret set for Assens Kommune,
herunder den økonomi, som har været grundlag for vurderingen af kommunes ansøgninger til fx puljemidler gennem årene.
Sagen giver Assens Kommune anledning til nogen undren. På hvilket juridisk grundlag,
herunder særligt den afgrænsning, som ligger i udligningslovens § 36, stk. 1, kan der
gennemføres reguleringer for bagudrettede ændringer, hertil kommer en undren over,
at udligningen såfremt den skal gennemføres sker alene i eet budgetår, når den bagvedliggende regulering går 18 år tilbage i tiden? Og hvordan forholder reguleringen sig til
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de ændringer, som er sket i perioden, både for så vidt angår lov om kommunal udligning og generelle tilskud og selskabsskattelovgivningen?
Assens Kommune har i løbet af 2017 og 2018 fået store økonomiske overraskelser. Vi
har været omfattet af kriteriet med faldende befolkningstal. Som følge af en tilgang på 8
borgere fra 2017 til 2018, faldt vi ud af kriteriet og det kostede Assens Kommune 43
mio. kr. i budgettet for 2018. Aktivitetsbaseret medfinansiering har i 2018 kostet Assens Kommune 16,4 mio. kr. ekstra. Endelig har der været stor usikkerhed om puljers
tilstedeværelse eller ej i forbindelse med Økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen, som eksempel her kan nævnes likviditetstilskuddet. Skævvridningen af landets
kommuner i udligningstildelingen påvirker i stor stil også Assens Kommunes økonomiske formåen.
Assens Kommune mener ikke, at en nedregulering af kommunens selskabsskatteindtægter på denne måde, og af denne størrelse, kan gennemføres efter de almindelige reguleringsregler på området. Sagen har en sådan karakter og alvorlig konsekvens for Assens Kommune, at der bør dispenseres.
Assens Kommune har i forvejen en meget trængt økonomi som tidligere beskrevet, og vi
har ingen andre måder at budgetlægge på, end at skære ned på hele velfærdsområdet.
Det betyder at skoler, pasningsordninger, ældre, handicappede og alle der har brug for
hjælp, ikke kan få de ydelser der er behov for. Vi har samtidigt et lavt anlægsbudget
hvilket umuliggør at reducere ret meget på anlægsprojekter.
Sagen rejser en række principielle spørgsmål og vi vil derfor gerne mødes med økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll Bille til en drøftelse af en mulig
løsning, der sikrer at Assens Kommune kompenseres uden om de almindelige kendte
tildelinger og puljer.
Til orientering skal det oplyses, at Assens Kommune også har rettet henvendelse til
skatteminister Karsten Lauritzen vedrørende de skattetekniske spørgsmål, som sagen
rejser.
Vi imødeser ministerens tilbagevenden.

Venlig hilsen
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