Bilag 2 Hovedretningslinier for centralisering af skatte- og afgiftsområdet
Efter indstilling fra Landsstyret har et enigt Landsting den 2. maj 2005 besluttet, at skatte- og afgiftsområdet skal omstruktureres og centraliseres. Landsstyret er blevet pålagt at gennemføre denne
beslutning. Landsstyret har derfor pålagt sin administration at gennemføre omstruktureringen og
centraliseringen, herunder forberede den fornødne lovgivning m.m. til forelæggelse for Landstinget.
Arbejdet vil blive gennemført i et projekt, hvor såvel KANUKOKA som repræsentanter for den
kommunale forvaltning vil blive aktivt inddraget med henblik på en saglig og gennemarbejdet løsning af den bundne opgave.
Omstruktureringen og centraliseringen vil – udover rationalisering og effektivisering og de deraf
afledte positive økonomiske virkninger – medføre store ændringer i den offentlige udførelse og fordeling af opgaver. Det vil påvirke både kommunernes og landsstyrets administration og deres personale.
Det er væsentligt for landsstyret, at der i reformen tages hensyn til parterne, og dermed at det ikke
ensidigt kommer kun én part til gode. Det er et fællesanliggende, og det er en fællesforpligtelse.
Parterne forventer, at en centralisering af skatte- og afgiftsopgaven kan gennemføres per 1. januar
2007, og at den vil kunne medføre administrative besparelser i størrelsesordenen 5,5 mio. kr. årligt
og et merskatteprovenu for det offentlige på niveauet 10,0 mio. kr. Dertil kommer, at en efterfølgende centralisering af inkassoopgaven i 2008 vil medføre yderligere administrative besparelser og
merindtægter til de offentlige kasser.
En centralisering af skatte- og afgiftsopgaverne og efterfølgende af inkassoopgaverne vil således
give et bidrag til at udmønte den rammebesparelse, der er indarbejdet i finansloven for 2005 i det
kommunale bloktilskud.
I perioden frem til bloktilskudsforhandlingerne i 2006 for budgetåret 2007 skal der ske en nærmere
vurdering af de personalemæssige, lokalemæssige og boligmæssige konsekvenser af centraliseringen af skatte- og afgiftsopgaven, lige som konsekvenserne for bloktilskuddet skal beregnes.
Landsstyret og KANUKOKA er enige om, at der skal sikres et tæt smarbejde om planlægningen af
den fremtidige opgaveløsning, og at udviklingen af edb-systemer på skatteområdet i kommunerne
sættes i bero.
Årene 2005 og 2006 vil blive en overgangsperiode, hvor der skal ske en gradvis tilpasning til den
nye struktur på en måde, der sikrer en hensigtsmæssig anvendelse af de samlede ressourcer i hjemmestyret og kommunerne.

side 1 af 2

Derfor er der enighed om, at kommunerne i 2005-2006 ikke søger at besætte ledige stillinger på
skatteområdet, og at de enkelte kommuner med ledige stillinger i stedet trækker på de ressourcer fra
andre kommuner og Skattedirektoratet mod betaling af de faktiske omkostninger i forbindelse hermed.
Parterne er enige om, at Skattedirektoratet under overgangsperioden 2005-2006 løser skatteopgaven
som indtægtsdækket virksomhed, hvor kommunerne får mulighed for at købe sig billigere til opgaven, i forhold til at ansætte folk.
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