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HØRINGSUTTALELSEFRA LVK- OPPHEVELSEAV FRAKOBLINGREGLENEI KRAFTVERKBESKATNINGEN

Det vises til Finansdepartementets høringsnotat av 22.3.2013 vedrørende forslag om endring i reglene om

beregningsenhet for grunnrenteskatt, naturressursskatt og fastsettelse av formuesverdi, herunder

særreglene om frakobling av rør til generator (frakoblingsreglene).

Vedlagt følger LVKs høringsuttalelse.
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INNLEDNING

Finansdepartementet har i høringsnotat av 22. mars 2013 foreslått å oppheve frakoblingsreglene i

forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven (FSFIN),

herunder §§ 18-3-3 tredje ledd, 18-2-3 tredje ledd og 18-5-2 tredje ledd.

LVK slutter seg til departementets forslag om å oppheve samtlige av frakoblingsreglene i FSFIN. Slik LVK

ser det er FSFIN § 18-5-2 om fastsettelse av formuesverdi på kraftanlegg, heller ikke i tråd med det

eiendomsskatterettslige objektivitetsprinsippet. I henhold til dette prinsippet, skal en se bort fra forhold

knyttet til den enkelte skatteyteren eller hvilken nytte den aktuelle skatteyter har av objektet. I og med at

det er verdien av kraftanlegget som sådan som skal skattlegges, skal en se bort fra skatteyters

«subjektive» disposisjon ved å frakoble røret som er tilknyttet aggregatet.

Også objektivitetsprinsippet tilsier med andre ord at det ikke skal ha betydning for eiendomsskatten om

skatteyter har foretatt en slik frakobling av røret.

DEFINISJONEN AV KRAFTVERKI FSFIN

I høringsnotatet på s. 1 viser departementet definisjonen av kraftverk slik den er angitt i FSFIN §§ 18-3-3

andre ledd, 18-2-3 andre ledd og 18-5-2 andre ledd:

«Generatorer tilkoblet turbiner som har inntak i vassdraget samme sted og utløp i vassdraget samme

sted, slik at samme vannfall utnyttes, regnes å tilhøre samme kraftverk.»»

LVK mener at regelen i FSFIN§ 18-5-2 andre ledd ikke er egnet for eiendomsskatten, og vil komme tilbake

til dette i et senere brev til departementet.


