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Vi viser til Finansdepartementets «Høringsnotat om endringer i reglene om beregningsenhet for

grunnrenteskatt, naturressursskatt og fastsettelse av

formuesverdi (eiendomsskattegrunnlag) —særregler om fysisk frakobling av rør til generator

(frakoblingsbestemmelsene)» av 23. mars 2013.06.21. Småkraftforeningas høringsuttalelse følger

nedenfor.

Etter vår oppfatning reiser høringsnotatet flere prinsipielle spørsmål rundt innretningen av dagens

regime for grunnrenteskatt og praktiseringen av dette. Vi ser imidlertid at dette er en annen og større

diskusjon en hva som er hensiktsmessig i denne konkrete saken. I forhold til den vil vi gjerne få anføre

følgende:

Forståelig endring Innenfor rammen av dagens system for grunnrenteskatt har vi forståelse for

at Finansdepartementet ønsker «å hindre at kraftprodusenter kan unngå grunnrenteskatt og

naturressursskatt ved å koble fra generatorer deler av året.» Samtidig er det viktig å være klar

over at produsenter som gjør dette kan være tvunget til det ut fra økonomiske forhold som til

dels kan skyldes skattesystemet.

Utsatt ikraftredelse Ut fra prinsippet om forutsigbarhet i forvaltningen mener vi at de foreslåtte

endringene ikke bør tre i kraft i løpet av skatteåret 2013 —samme år som endringsforslaget

kommer. De kraftverk dette gjelder bør få tid til å områ seg og planlegge for et nytt regelverk. Vi

foreslår derfor at endringene først bør gjelde fra og med skatteåret 2014.

Hensynet til Byrkjelo Kraft I praksis vil de foreslåtte endringene særlig endre situasjonen for

grunneiereide Byrkjelo Kraft AS som for inneværende år har en slik praksis som departementet

nå ønsker å stanse. Her vil vi gjerne få anføre to forhold: Byrkjelo Kraft gjør dette for å overleve i

en økonomisk svært vanskelig situasjon som i alle fall delvis har sammenheng med anleggets

størrelse sett opp mot dagens regime for grunnrenteskatt. Videre har Byrkjelo Kraft faktisk bedt

om en forhåndsuttalelse fra skattemyndighetene i sakens anledning. Før de koblet ut rør til

generator hadde de altså fått et positivt svar fra myndighetene om at dette var tillatt innenfor

dagens skatteregime. Med dette som bakteppe fremstår det som litt urimelig at myndighetene

endrer praksis midt i skatteåret 2013. Vi mener at dette i særlig stor grad tilsier at endringene

tidligst bør tre i kraft skatteåret 2014.

Avslutningsvis vil vi gjerne få nevne at grunneierne bak Byrkjelo kraft har satset tid og penger på å

etablere sin egen virksomhet. Denne type satsning er avgjørende for å sikre verdiskapning,

arbeidsplasser og bosetning i distriktene og er slik sett forbilledlig vurdert opp mot regjeringens

distriktspolitikk. Også på bakgrunn av dette vil vi anmode departementet om å gi grUnderne i Byrkjelo

Kraft dette året å områ seg på før de foreslåtte endringene trer i kraft.
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