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Kulturministeriet. København, den 3. oktober 2000.

a.

b.

Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at networking-afgiften i 2000
nedsættes fra 8,90 kr. pr. indbygger til 6,17 kr. pr. indbygger i tilladelsesområdet, således at
det samlede afgiftsprovenu for 2000 bliver 20 mio. kr. som forudsat på finansloven. Forslaget
medfører ikke udgifter i finansåret.
Lokale tv-stationer, som har tilladelse til networking, skal i henhold til radio- og fjernsynslovens § 60 a betale en årlig afgift til staten for tilladelsen. Afgiftens størrelse fastsættes på
finansloven. De indbetalte midler anvendes som bidrag til finansieringen af en pulje til støtte
af ikke-kommerciel lokalradio og -tv, jf. § 21.81.02. Tilskud til lokal radio- og tv-produktion
samt tekstanmærkning nr. 177.
Ifølge tillægsaftale nr. 2 af 3. marts 1999 til medieaftalen 1997-2000 skal afgiften i 2000
indbringe 20 mio. kr.
Udgangspunktet for beregningen af afgiften er, i henhold til bekendtgørelse nr. 606 af 19.
juli 1999 om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed, indbyggertallet i det pågældende tilladelsesområde. Afgiften fastsættes i medfør af bemærkningerne til radio- og fjernsynslovens § 60 a
for det enkelte år efter forhandling med partierne bag medieaftalen. Dette sker på baggrund af
erfaringerne med ordningen samt under hensyntagen til opnåelse af de afgiftsbeløb, der er forventet ifølge medieaftalen for de respektive finansår.
Baggrunden for beregningen af afgiften for år 2000 var de 8 eksisterende tilladelseshavere
på tidspunktet for udarbejdelsen af finanslovforslaget for år 2000, jf. nedenfor.
I den følgende tabel er anført indbyggertallene pr. 31. december 1998 for de pågældende
stationers tilladelsesområder, samt hvor meget hver enkelt station skulle betale ved en afgift
på 8,90 kr. pr. indbygger:
Indbyggertal

AOF- Københavns Amts Medieselskab
VTV Vestsjælland
TV Næstved
Foreningen Odense Lokal-TV
TV-Trekanten
TV Aalborg
TV Århus
TV Herning
I alt

1.187.729
49.079
46.378
183.499
170.215
220.411
297.138
96.810
2.251.259

Afgiftsprovenu
[mio. kr., afrundet]

10,6
0,4
0,4
1,6
1,5
2,0
2,6
0,9
20,0

Som følge af tillægsaftale nr. 2 af 3. marts 1999 til medieaftalen 1997-2000 er der imidlertid
sket en række væsentlige ændringer i forudsætningerne for beregningsgrundlaget.
For det første er der sket en forøgelse i antallet af networking-stationer fra 8 til 16 stationer.
For det andet er der sket en række nævnsudvidelser, der indebærer en forhøjelse af indbyggertallet i de pågældende nævnsområder, hvilket betyder, at indehaveren af programtilladelsen herved dækker et større geografisk område.
Disse ændringer betyder, at den samlede networking-afgift for 2000 ville beløbe sig til
28.730.597,30 kr. ved opretholdelse af en afgift på 8,90 kr. pr. indbygger i tilladelsesområdet.
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Såfremt afgiften på årsbasis nedsættes til 6,17 kr. pr. indbygger i tilladelsesområdet, vil den
samlede afgift for 2000 beløbe sig til det i medieaftalen fastsatte provenu på 20 mio. kr., jf.
nedenstående tabel.
Indbyggertal

AOF- Københavns Amts Medieselskab
VTV Vestsjælland
TV Næstved
Foreningen Odense Lokal-TV
TV-Trekanten
TV Aalborg
TV Århus
TV Herning
L-TV Lolland-Falster
Lokal-TV Svendborg
Lokal-TV Sønderborg
Esbjerg Lokal-TV
Sydsjællands Lokal-TV
TvDanmark Hjørring
Lokal-TV Aabenraa
TvDanmark Haderslev
Lokal-TV Thisted
I alt

1.198.806
183.735
46.532
184.078
170.664
294.480
399.070
146.306
114.601
43.030
75.552
186.154
33.759
59.533
60.010
31.827
3.228.157

Afgiftsprovenu
[kr.]

7.396.633,02
1.133.644,95
287.102,44
1.135.761,26
1.052.996,88
1.816.941,60
2.462.261,90
902.708,02
707.088,17
265.495,10
466.155,84
1.148.570,18
208.293,03
367.318,61
370.261,70
147.279,44*
144.828,41**
20.013.463,95

* TvDanmark Haderslev er kun afgiftspligt for årets sidste 3 kvartaler.
** Lokal-TV Thisted har indbetalt afgift for 1. kvartal 2000, men har efterfølgende ikke ønsket at gøre
brug af deres tilladelse.

c.
e.

Det forudsættes herved, at ingen af de lokal-tv-stationer, som for nærværende er i drift, ophører med virksomheden i løbet af indeværende år.
På denne baggrund forslås det, at afgiften pr. indbygger i tilladelsesområdet nedsættes til
6,17 kr. pr. indbygger, så at årets samlede afgiftsprovenu beløber sig til de forudsatte og på
finansloven for 2000 indbudgetterede 20 mio. kr.
På forslag til lov om tillægsbevilling for 2000 ændres tekstanmærkning nr. 177 ad 21.81.02.
til:
”Tv-stationer, der har tilladelse til spredning af billedprogrammer efter § 44, stk. 4 i lov
om radio- og fjernsynsvirksomhed, skal i 2000 til statskassen betale en afgift på 6,17 kr. pr.
indbygger i det lokale område, som tilladelsen omfatter, jf. § 60 a, stk. 1 i lov om radio- og
fjernsynsvirksomhed.”
Forelæggelsen sker nu med henblik på at sikre, at networking-stationerne ikke samlet set
kommer til i 2000 at betale mere end det i medieaftalen fastsatte afgiftsprovenu på 20 mio. kr.
Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at networking-afgiften pr. indbygger i tilladelsesområdet nedsættes fra 8,90 kr. til 6,17 kr. i 2000, med henblik på at det samlede afgiftsprovenu for 2000 bliver 20 mio. kr. som forudsat på finansloven for 2000. På forslag
til lov om tillægsbevilling for 2000 ændres tekstanmærkning nr. 177 ad 21.81.02. til:
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”Tv-stationer, der har tilladelse til spredning af billedprogrammer efter § 44, stk. 4 i lov
om radio- og fjernsynsvirksomhed, skal i 2000 til statskassen betale en afgift på 6,17 kr. pr.
indbygger i det lokale område, som tilladelsen omfatter, jf. § 60 a, stk. 1 i lov om radio- og
fjernsynsvirksomhed.”
f.

Finansministeriets tilslutning foreligger.
ELSEBETH GERNER NIELSEN
/ Jan Opstrup Poulsen

Til Finansudvalget.

