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Høring – endringer i avskrivningsreglene for vindkraftverk 

Vi viser til Finansdepartementets høringsnotat av 16. februar 2015 om endringer i 
avskrivningsreglene for vindkraftverk. 

Forslaget innebærer at nye investeringer i vindkraftverk avskrives lineært med 20 pst. over fem år, 
og skal gjelde i en tidsbegrenset periode fra 2015 til 2020. 

Skattedirektoratet støtter forslaget og finner at forslaget til ny bestemmelse i skatteloven § 14-51 vil 
la seg gjennomføre uten større ligningstekniske endringer.

I dag avskrives ulike elementer ved vindkraftanlegg i flere ulike saldogrupper, deriblant også 
samlesaldoer. Administrativt er det således positivt at det foreslås å begrense reglene til å gjelde 
nyinvesteringer, slik at utfordringer knyttet til utskillelse av relevante driftsmidler og fastsettelse av 
inngangsverdi unngås. Skattedirektoratet stiller seg således positiv til at reglen tas inn i en egen 
bestemmelse, og at dette begrenses til å gjelde fremtidig investering. 

Det fremkommer av forslaget til bestemmelsen at denne bare skal gjelde for driftsmidler «ervervet 
fra og med inntektsåret 2015 til og med inntektsåret 2020». Vi antar at bestemmelsen skal tolkes i 
samsvar med periodiseringsregelen i § 14-30 hvor det fremkommer at et driftsmiddel skal anses 
som ervervet ved levering. Vi ser imidlertid at det i den forbindelse kan oppstå spørsmål tilknyttet 
investeringer i anlegg ved årsskifte hvor skattyter får levert deler før og etter årsskiftet 2014/ 2015 
og 2020/2021. Det bør derfor presiseres nærmere hvilke kriterier som skal gjelde for avgrensing og 
henføring til den aktuelle avskrivningsregelen for å lette den administrative byrden uklarheter i 
forbindelse med regelverket kan skape.

Videre fremkommer det ikke av høringsnotatet hvordan påkostning og utvidelse av nye 
vindkraftanlegg som faller inn under den nye bestemmelsen skal behandles. Forutsatt at 
kriterieriene i § 14-40 er oppfylt, ser vi ser at det kan reises spørsmål om kostnader knyttet til 
påkostning og eventuelt utvidelser skal henføres til aktuelle saldoreglene i § 14-41 eller om dette 
danner grunnlag for avskrivning etter den nye foreslåtte bestemmelsen i § 14-51. Det samme 
spørsmålet oppstår i forbindelse med utbygging og påkostning av eksisterende anlegg som i 
utgangspunktet faller utenfor forslaget til nye regler. Skattedirektoratet mener at også dette bør 
presiseres for å skape riktig forventing og klarhet omkring regelverket.
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I høringsnotatets pkt. 3.2 nevnes «internt nettanlegg» som et driftsmiddel som skal kunne avskrives 
lineært med 20 pst. over 5 år. Begrepet «internt nettanlegg» er også inntatt i ordlyden i forslaget til 
ny bestemmelse. Skattedirektoratet finner det noe uklart hva «internt nettanlegg» i vindkraftanlegg 
omfatter. I høringsnotatet omtales også «elektroteknisk utrustning», også dette begrepet bør 
forsøkes nærmere presisert. 

Skattedirektoratet har ellers ingen bemerkninger.
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