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Norges Skogeierforbund takker for muligheten til å komme med innspill til NOU 2019: 
11 om enklere merverdiavgift. Dessverre var vi ikke oppført på høringslisten. Vi ber om 
å bli ført opp som høringsinstans i slike saker framover.   

 

Innledning: 

Norges Skogeierforbund mener at en omlegging av merverdiavgiftsystemet til et 
«ensats-system» slik vi hadde fram til 2002, vil innebære store belastninger og endrede 
forutsetninger for alle som berøres. Det er til liten trøst for den som har investert og 
satset på et marked med lav sats for merverdiavgift at omleggingen skal være 
provenynøytral.  

Norges Skogeierforbund viser til at i proposisjonen sies at 40% av den totale 
administrative byrden ved merverdiarbeidet kommer på grunn av differensierte satser. 
Konklusjonen til utvalget er at det er store samfunnsmessige effekter å hente på å bytte 
ut ulike momssatser med en sats som skal gjelde for alle. Norges Skogeierforbund tror 
denne gevinsten er sterkt overvurdert. Vi erfarer at næringslivet har tilpasset sine 
systemer til ulike merverdiavgift-satser. Moderne økonomisystemer gjør at beregningene 
av dette nå innebærer få praktiske problemer.  

Norges Skogeierforbund vil nedenfor kommentere to forslag som har direkte betydning 
for våre medlemmer.  

Romutleie i hotellvirksomhet mv. 

Fra 2008 ble all næringsmessig utleie av hytter, fritidsleiligheter og annen fritidseiendom 
omfattet av avgiftsplikt. Det er i dag redusert sats (12 %) på denne type utleie. Før 2008 
var denne type utleie unntatt merverdiavgift. Den reduserte satsen er begrunnet med at 
dette gjelder konkurranseutsatt reiselivsnæring med stor betydning for distriktene. 

Utleie av husrom er en viktig tilleggsnæring for mange av våre medlemmer. Dette skjer 
også ofte i kombinasjon med jakt. Kundene er i all hovedsak privatpersoner og en økning 
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av merverdiavgift vil bety en ren økning i pris. Alternativt må vårt medlem akseptere en 
lavere fortjeneste om ikke etterspørsel skal bli redusert. Svært mange av disse tilbudene 
er sesongbasert og preges av lave marginer, men de gir viktige biinntekter til inntekter 
fra jord eller skog. Slike næringer er ofte viktige for lokalsamfunn, og en nedgang i 
aktiviteten vil i tillegg påvirke annet lokalt næringsliv som er avhengig av denne 
virksomheten.  

Norges Skogeierforbund mener derfor at det vil være svært uheldig om denne satsen skal 
økes. 

 

Merverdiavgift på jakt og fiske - fjern konkurransefordelen for statlige 
eiendommer  

Dagens regelverk gir fritak for merverdiavgift på salgsinntekter fra jakt- og 
fiskerettigheter for FEFO, NJFF, bygdeallmenninger, statsallmenninger, og annen statlig 
grunn. 

Dette er en konkurranseulempe for private eiere opp mot statlig virksomhet. Utvalget har 
ikke tatt opp dette spesifikt, men sier på s. 25-26 at; «Fritak, unntak og reduserte satser 
reiser også spørsmål knyttet til reglene om statsstøtte i EØS- loven (1992) § 1, nærmere 
EØS-avtalen artikkel 61 (1) som i utgangspunktet forbyr offentlig støtte som vrir eller 
truer med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjonen av 
enkelte varer.» 
Det bør være hevet over enhver tvil at en konkurransevridning på 25% til ulempe for 
private grunneiere som opererer i nøyaktig det samme markedet, hemmer både 
lønnsomhet og investeringsvilje. EØS-avtalen er klar og vi leser utvalgets innstilling slik 
at denne konkurranseulempen for private virksomheter må fjernes. Jakt er en sunn 
aktivitet, som bidrar positivt til bedre folkehelse og gir økt livskvalitet til svært mange 
nordmenn. Norges Skogeierforbund mener at man enkelt kan komme i tråd med EØS-
avtalen og fjerne en konkurranseulempe for private ved at private også fritas for 
merverdiavgift på lik linje med de andre. Dette kan gjennomføres raskt. Det bør være en 
selvfølge at aktører som driver samme type næring, behandles likt.  

 

Med hilsen 

 Norges Skogeierforbund 
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