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F-10/14
Fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven §7.

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 13/05768-17
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Formannskapet 10/14 12.02.2014
2 Kommunestyret 3/14 12.02.2014

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret gir for 2014 følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt etter § 7 i
eiendomsskatteloven:
§ 7 bokstav a):

- Private barnehager som ikke tar ut utbytte. Det må søkes om fritak og
fremlegges dokumentasjon på at det ikke tas ut utbytte.

- Fylkeskommunale skoler.
- Steinerskolen i Ås
- Eiendom tilhørende andre stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av

kommunestyret på grunnlag av søknad.
§ 7 bokstav b):

- Bygninger av historisk verdi kan få fritak etter søknad.

Ås, 03.02.2014

Trine Christensen Emil Schmidt
Rådmann Økonomisjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Formannskap
Kommunestyre

Vedlegg: (trykt i kommunestyrets innkalling 12.02.2014)
Fritakene-§7-notat-LEV.pdf

Vedtak i saken sendes til:
Økonomisjef
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
I henhold til eiendomsskatteloven § 7 kan kommunestyret frita enkelte eiendommer
for eiendomsskatt. Fritaket er begrenset til visse eiendommer som er nærmere
beskrevet i denne saken, og fritaket må ikke være konkurransevridende.

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtok 11.12.2013 eiendomsskatt på næring for 2014. Taksering av
eiendommer er påbegynt. Vedtak av takster og utskriving av skatter må foretas innen
1. mars 2014. Eiendommer som eventuelt vedtas fritatt etter søknad vil etter
utskriving av eiendomsskatt kunne søke fritak etter § 7.

Kommunestyret har ikke vedtatt noen unntak fra skatten i 2014. Det skal derfor
utskrives eiendomsskatt på alle næringseiendommer dersom kommunestyret ikke
vedtar fritak i denne saken. I eiendomsskatteloven § 7, er det definert eiendommer
som kan fritas etter vedtak av kommunestyret. Et fritak gjelder for ett år av gangen.

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 kan kommunestyret velge å frita følgende
eiendommer helt eller delvis for eiendomsskatt:
a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit
fylke eller staten.
b) Bygning som har historisk verde.

I vedlagt notat fra KS gis det en nærmere beskrivelse av kommunestyrets muligheter
for fritak for eiendomsskatt.

Nærmere om unntak for « stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna
ein kommune, eit fylke eller staten».
Stiftelsen/institusjonen må drive en virksomhet ”som tek sikte på å gagna ein
kommune, eit fylke eller staten”.
De aktuelle institusjonene vil ofte kunne karakteriseres som allmennyttige, men dette
er i seg selv ikke et vilkår for adgangen til å frita. Det er imidlertid en forutsetning at
hovedformålet ikke er å gi forretningsmessig overskudd.
I følge brev fra Finansdepartementet av 12. juni 2003 må det foretas en konkret
helhetsvurdering, hvor man må vurdere bl.a.
• om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas av det

offentlige
• om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd
• om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte til sine medlemmer
• finansieringen av stiftelsen/institusjonen
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Eksempler på eiendommer som vil kunne unntas av kommunestyret
Finansdepartementet har i ulike brev uttalt at følgende eiendommer kan fritas etter
eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) etter en konkret helhetsvurdering:

- Fylkeskommunale skoler og sykehus
- Lokaler for religiøse samfunn
- Frelsesarmeens lokaler
- Eldresenter
- Lokaler for avholdslosje
- Lokaler for arbeid blant narkomane
- Ikke-kommersiell privat barnehage
- Idrettsanlegg og idrettshall
- Lokaler for velforening
- Museumsbygninger
- Bygning tilhørende bedrift for yrkesvalghemmede (organisertsom

aksjeselskap)
- Eiendommer som eies av politiske partier (forutsatt brukt til partikontor,

forsamlingslokaler m.m.)

Eksempler på fritak i andre kommuner
Nesodden og Vestby kommuner har også eiendomsskatt på næring.
Vestby kommune definerer ikke videregående skole som næring, og anses dermed
heller ikke som eiendomsskattepliktig. Private barnehager som drives av stiftelser
eller organisasjoner, som har nedfelt i vedtektene at detikke tas utbytte av driften,
fritas etter eiendomsskattelovens § 7 a). De øvrige private barnehager skattlegges.

På Nesodden er både videregående skole og Steinerskolen fritatt av kommunestyret
etter § 7 a). De private barnehagene kan søke fritak etter lovens § 7(a). Søknadene
vil bli behandlet av kommunestyret.

Nærmere om NMBU og frittstående institusjoner knyttet tilCampus
Forskrift om avgrensning av eiendomsskatt på statlige eiendommer regulerer hva
som er automatisk er unntatt av statens bygninger. Følgende står om
undervisningsbygg:
§ 2. Unntatt fra skatteplikten for statlig eiendom etter § 1 er blant annet eiendom eller
den del av en eiendom som

- er undervisningsinstitusjon. Unntaket omfatter ikke lokaler som benyttes til
administrasjon, boligformål, forretningsvirksomhet eller som kan benyttes til
ervervsmessig laboratorievirksomhet.

Dette betyr at undervisningslokaler uansett er unntatt dersom disse er eid av staten.
Administrasjonslokaler og laboratorier har ikke obligatorisk fritak men kan vedtas
fritatt av kommunestyret etter § 7. Rådmannen anbefaler at NMBU og frittstående
institutter kan søke fritak for eiendomsskatt etter § 7 a (institusjoner som gagner
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kommune, fylke eller stat) eller § 7 b (bygninger av historisk verdi). Rådmannen
legger da frem en egen sak for kommunestyret om dette i løpet av 2014.

Nærmere om fritak for bygninger av historisk verdi
Einar Harboe skriver i boken Eiendomsskatt, Kommentarutgave, 2. utgave 2004:
“Hvilke eiendommer som har historisk verdi, må avgjøres etter en skjønnsmessig
vurdering der kommunestyret i utgangspunktet ikke er bundet av andre instansers
vurdering. Faginstansers vurdering vil likevel kunne ha stor betydning som grunnlag
for vurderingen, som for eksempel når en bygning er fredet etter lov om kulturminner.
Det synes forsvarlig om kommunen på generell basis beslutter atfredede
eiendommer unntas for skatteplikt.”
Begrunnelsen for å frita vil kunne være at eiendommen har verdi for allmennheten,
og at det gjerne påløper en del kostnader til vedlikehold av historiske bygninger slik
at det blir urimelig om eiendomsskatt skal betales i tillegg.

Alternativer:
Kommunestyret kan alternativt vedta at det ikke gis fritak for eiendomsskatt etter § 7 i
eiendomsskatteloven:

1) Taksering og utskriving av eiendomsskatt gjennomføres på alle skattepliktige
eiendommer som vedtatt av kommunestyret for 2014.

Kommunestyret kan generelt fastsette at alle fredede bygninger skal fritas med
hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 bokstav b). I vedtaket kan det videre hete at
bygninger av historisk verdi (som ikke er fredet) kan få fritak etter § 7 bokstav b) etter
søknad. Så avgjør kommunestyret eventuelle søknader som kommer inn. Fritaket for
bevaringsverdige bygg må ikke innebære konkurransevridning. Følgende punkt må
da legges til vedtaket:

2) Alle fredede bygninger skal fritas med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7
bokstav b.

Økonomiske konsekvenser:
Det er anslått totale inntekter på 10 mill. kr fra eiendomsskatt på næring for 2014.
Takseringsarbeidet pågår ved utsendelse av dette saksfremlegget, og det totale
skatteprovenyet er foreløpig ikke klart. Fritak for eiendomsskatt etter § 7 vil redusere
det totale skatteprovenyet.

Konklusjon:
Kommunestyret vedtar hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter § 7
i eiendomsskatteloven.
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