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UNDERSØKELSE – KLAGEADGANG I SAKER OM NEDSETTELSE/ETTERGIVELSE AV- OG
FRITAK FOR EIENDOMSSKATT
Ombudsmannen kan i medhold av sivilombudsmannsloven § 5 «ta saker opp til
behandling enten etter klage eller av eget tiltak».
I forbindelse med undersøkelsen av en konkret klagesak her, er det oppdaget at
kommuner har ulik praktisering av om det gis klageadgang på avgjørelser om
nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt i medhold av eigedomsskattelova § 28.
Spørsmålet om klageadgang i saker om nedsettelse/ettergivelse, samt i saker om fritak i medhold av
eigedomsskattelova § 7, er tatt opp med Finansdepartementet av eget tiltak og på generelt grunnlag.
Før ombudsmannen avslutter denne generelle undersøkelsen er det funnet grunn til av eget tiltak å
innhente informasjon fra alle kommuner som har innført eiendomsskatt om praksis knyttet til
klageadgang i saker om nedsettelse/ettergivelse, samt fritak etter eigedomsskattelova § 7.
Kommunene bes om kort å gi svar på følgende fire spørsmål:
1.
2.
3.
4.

Praktiserer kommunen klageadgang på avgjørelser om nedsettelse og ettergivelse etter
eigedomsskattelova § 28?
Hvilket organ er i tilfellet klageorgan i slike saker?
Gir kommunen klageadgang på avgjørelser (eventuelt enkelte avgjørelser) om fritak i medhold av
eigedomsskattelova § 7?
Hvordan er klagebehandlingen i så fall organisert?

Når ombudsmannen har fått svar fra alle kommunene, vil svarene sammenfattes og ombudsmannen vil
avgi en uttalelse som sendes alle kommunene samt Finansdepartementet.
Ombudsmannen ber om svar så snart som mulig, og senest innen 5 uker.
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