Skatteudvalget 2016-17
SAU Alm.del Bilag 162
Offentligt

Tab ved fastfrysning af grundskyld 2016-2020 for Fanø Kommune
Tab fra 2016 frem til året
Med ekstra udligning
Med tilskud
Netto for Fanø

2017
kr. -1.921.177
kr. -441.264
kr. 2.726.736
kr. 0

2018
kr. -3.852.307
kr. -1.851.886
kr. 1.028.114
kr. 0

2019
kr. -5.793.838
kr. -3.262.498
kr. -670.498
kr. -670.498

2020
kr. -7.746.238
kr. -4.673.360
kr. -2.369.360
kr. -2.369.360

Note: Reguleringsprocent på 4,5 %

Tab ved fastfrysning af grundskyld 2016-2020 for Fanø Kommune
Tab fra 2016 frem til året

2017
kr. -2.510.338

2018
kr. -5.068.324

2019
kr. -7.676.760

2020
kr. -10.338.611

Med ekstra udligning

kr. -1.030.425

kr. -3.067.903

kr. -5.145.419

kr. -7.265.733

Med tilskud

kr. 2.137.575

kr. -187.903

kr. -2.553.419

kr. -4.961.733

Netto for Fanø

kr. 0

kr. -187.903

kr. -2.553.419

kr. -4.961.733

Note: Reguleringsprocent på 5,88 %

Udregningen af overnævnte sker på samme baggrund – dog er reguleringsprocenten på hhv. 4,5 % og 5,88 % (den gennemsnitlige fra 2003 til 2015) det
eneste der ændres. Beregning af den ekstra landsudligning og tilskud står på de næste 2 sider.

Landsudligning
2017

2018

2019

2020

Beskatningsgrundlag

kr. 726.110.682

kr. 737.400.882

kr. 748.916.886

kr. 760.663.210

Fællesberegnet skatteprocent

24,90%

24,90%

24,90%

24,90%

Udgiftsbehov

kr. 189.341.000,00 kr. 193.127.820,00 kr. 196.990.376,40 kr. 200.930.183,93

Beregnede skatteindtægt

kr. 180.801.559,74 kr. 183.612.819,54 kr. 186.480.304,53 kr. 189.405.139,23

Strukturelt underskud

kr. 8.539.440,26

kr. 9.515.000,46

kr. 10.510.071,87

kr. 11.525.044,70

Udligningsprocent

61%

61%

61%

61%

Tilskud med fastfrysning af grundskyld

kr. 5.209.058,56

kr. 5.804.150,28

kr. 6.411.143,84

kr. 7.030.277,27

Tilskud uden fastfrysning af grundskyld

kr. 3.729.145,94

kr. 3.803.728,86

kr. 3.879.803,44

kr. 3.957.399,50

Difference i tilskuddet

kr. 1.479.912,62

kr. 2.000.421,42

kr. 2.531.340,40

kr. 3.072.877,76

Note: Udgiftsbehovet i 2017 er det offentliggjorte tal fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i året.
Beskatningsgrundlaget(kun indkomstskatten) og udgiftsbehovet er fremskrevet med 2 % pr år. (KL´s gns p/l)

Tilskudsordning
kr. 550.000.000,00

kr. 500.000.000,00

kr. 450.000.000,00

kr. 400.000.000,00

Bloktilskudsnøglen

0,00576

0,00576

0,00576

0,00576

Vores andel

kr. 3.168.000,00

kr. 2.880.000,00

kr. 2.592.000,00

kr. 2.304.000,00

Note: Bloktilskudsnøglen er Fanøs andel af indbyggertallet i Danmark pr. 1. januar 2016.

