KØBENHAVNS KOMMUNE
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Betaling og Kontrol

NOTAT

16-12-2015
Til:
Simon Strange
Medlem af Borgerrepræsentationen

Sagsnr.
2015-0283465
Dokumentnr.
2015-0283465-1

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 8. december 2015 af
Simon Strange vedrørende selskabsskat.

Spørgsmål:
Tak for orientering om selskabsskat.
Jeg har et opfølgende spørgsmål til følgende afsnit:
A) Forespørgsler til fordelingen for indkomståret 2013. Københavns
Kommune modtog 44 forespørgsler til kommunens fordeling for
indkomståret 2013. Behandlingen af forespørgslerne har medført
yderligere udlodning af 2.337.498 kr. for indkomståret 2013.
Mit spørgsmål er:
”Hvor mange forespørgsler fik medhold (hvor mange sager dækker de
2.3 mio. kr. over)?
Gav svarene anledning til at se på andre sager (var der principielle
ændringer som i har vurderet om kunne have betydning i andre
afgørelser)?”

Svar på spørgsmålet om hvor mange forespørgsler som fik
medhold er følgende:
I 11 fordelinger fik andelskommunen helt eller delvist medhold i deres
forespørgsler. I opgørelsen for indkomståret 2013 indgår svar i to
fordelinger for indkomståret 2012, som fejlagtigt ikke var blevet
afregnet i indkomståret 2012.
Svar på spørgsmålet om svarene gav anledning til at se på andre
sager, er følgende:
Nej - besvarelsen af andelskommunernes forespørgsler til Københavns
Kommunes fordeling for indkomståret 2013 gav ikke kommunen
anledning til at se på andre af kommunens fordelinger for
indkomståret 2013.
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Københavns Kommune har digitaliseret og automatiseret fordelingen
af den kommunale andel af selskabsskatten. En korrekt fordeling
forudsætter, at kommunen får leveret korrekte data om selskabers
indkomster, lempelser for betalt udenlandsk skat, lønninger mv. fra
SKAT og Erhvervsstyrelsen.
Har virksomheden ikke indberettet lønninger/de korrekte lønninger på
selskabets produktionsenhedsnummer for det aktuelle indkomstår,
eller er der ikke sket datafangst af lønningerne hos SKAT i Eindkomstregistret, foretages fordelingen på et urigtigt grundlag.
Manglende indberetning og fejlagtig indberetning af lønninger for
indkomståret 2013 er årsagen til fejlfordeling i 9 ud af 11 selskaber for
indkomståret 2013.
Fejlfordelingen i de to resterende selskaber skyldes, at Københavns
Kommune ikke havde fået selskabsdata fra Erhvervsstyrelsen, om at
selskaberne var fraflyttet København før den 1. april 2014. Efter
kommuneskattelovens § 10, stk. 2, 1. pkt. tilfalder den kommunale
andel af selskabsskatten den/de kommuner, hvor selskabet driver
virksomhed den 1. april året efter indkomståret, som der fordeles for.
Dette havde som konsekvens, at fordelingen af den kommunale andel
af selskabsskatten i de to selskaber blev omgjort, således at
Københavns Kommune afregnede den fulde kommunale andel af
selskabsskatten for disse selskaber til andelskommunen.
Forvaltningen tilstræber, at fordelingsarbejdet udføres så korrekt som
muligt ud fra de tildelte ressourcer og inden for den lovbestemte
tidsramme. Omberegning eller omgørelse af fordelingerne i 11
selskaber ud af 11.384 selskaber, der indgik i Københavns Kommunes
fordeling af den kommunale andel af selskabsskatten for indkomståret
2013, er en forventelig og acceptabel fejlmargin.
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