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Tilläggsbudget för år 2005 – utgiftsområde
3 Skatt, tull och exekution
Till finansutskottet
Finansutskottet har berett övriga berörda utskott tillfälle att avge yttrande
över budgetpropositionen för 2006 såvitt avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2005 i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Med anledning härav får skatteutskottet anföra följande.

Propositionen
I budgetpropositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner att
ramen för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution och anslagen för Skatteverket och Kronofogdemyndigheterna ändras enligt följande (yrkande 31).

Utgiftsområde/anslag
Tusental kronor

Statsbudget

Ändring

Ny nivå

2005

UO3 Skatt, tull och exekution

8 803 944

1 631

8 805 575

3:1 Skatteverket

5 928 079

–38 639

5 889 710

3:2 Kronofogdemyndigheterna

1 520 943

40 000

1 560 943

Kronofogdemyndigheterna skall omlokalisera verksamhet avseende summarisk process, rättelser, skuldsanering, kundcentrum för indrivning och summarisk process, IT och utbildning till Östersund och Visby. De kostnader
som omlokaliseringen medför för kronofogdemyndigheterna innebär att
anslag 3:2 Kronofogdemyndigheterna bör ökas med 40 000 000 kr och
anslag 3:1 Skatteverket minskas med motsvarande belopp.
Sedan år 2000 lämnar nuvarande Skatteverket uppbördshjälp enligt lagen
(1998:1593) om trossamfund och kompenseras för administrationskostnader avseende avgifter till registrerade trossamfund. Skatteverket kommer år
2005 att svara för uppbörden för 77 689 personer till en beräknad kostnad
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av 1 631 000 kr. Anslag 3:1 Skatteverket ökas med detta belopp. Finansiering bör ske genom att det under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid uppförda anslag 28:39 Stöd till trossamfund minskas med
motsvarande belopp. Sammantaget skall alltså anslag 3:1 Skatteverket minskas med 38 369 000 kr.

Utskottets ställningstagande
Utskottet har inte någon erinran mot förslagen om ändrade ramar och
anslag såvitt avser utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution och tillstyrker
därför proposition 2005/06:1 yrkande 31 i denna del. Utskottet vill samtidigt erinra om att regeringen i september 2005 beslutat att tillsätta en
särskild utredare med uppdrag att kartlägga behovet av samlade insatser
för den personal som väljer att inte flytta med vid omlokaliseringen och
som kommer att omfattas av trygghetsavtalet för statsanställda. Utredaren
skall redovisa kartläggningen senast den 1 december 2005 och lämna förslag till en plan för fortsatt arbete.

Stockholm den 18 oktober 2005
På skatteutskottets vägnar

Susanne Eberstein
Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Susanne Eberstein (s), Gunnar
Andrén (fp), Ulla Wester (s), Lennart Hedquist (m), Per Erik Granström
(s), Per-Olof Svensson (s), Per Landgren (kd), Marie Engström (v),
Lennart Axelsson (s), Ulf Sjösten (m), Mats Berglind (s), Jörgen
Johansson (c), Catharina Bråkenhielm (s), Stefan Hagfeldt (m), Britta
Rådström (s), Barbro Feltzing (mp) och Anne-Marie Ekström (fp).
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Särskilt yttrande
Gunnar Andrén (fp), Lennart Hedquist (m), Per Landgren (kd), Ulf Sjösten
(m), Jörgen Johansson (c), Stefan Hagfeldt (m) och Anne-Marie Ekström
(fp) anför:
Omlokaliseringen av myndigheter – i detta fall delar av Kronofogdemyndigheterna – leder till betydande förluster i kompetens och effektivitet
under lång tid framåt. Vi vill därför som vår mening anföra att det är olyckligt att de av regeringen föreslagna omlokaliseringarna av olika myndigheter nu även medför ökade kostnader för Kronofogdemyndigheterna, och
därigenom nödvändiggör sådana omdisponeringar av anslagna medel som
föreslås i tilläggsbudgeten för år 2005.

Elanders Gotab, Stockholm 2005
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