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Høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv.  i  verk og bruk

Ovennevnte sak har vært oppe til behandling i  Osen kommunestyre den 09.09.15, PS 46/  I  5,

og følgende vedtak ble fattet:

Osen kommune viser til 'saksutredningen og støtter ikke forslaget til endringer i

eiendomsskatteregelverket. Kommunestyret mener at kommunene selv er de nærmeste

til å inneha den påkrevde lokaldemokratiske kjennskap til å avveie både retten og

fleksibiliteten til å kunne skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk, inklusive

produksjonsutstyr.

Fremlagte forslag anses ikke som egnet til å oppfylle departementets egne målsettinger

om økt forutsigbarhet og likebehandling.

Saksutredning:

Det vises til Finansdepartementets høringsnotat 18. juni 2015 hvor det foreslås å fjerne

eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoneri verk og bruk.

Høringsfristen er 18. september 2015.

I  høringsnotatet er dagens regel i eiendomsskatteloven  §  4 andre ledd fjerde pkt. om at

produksjonsutstyr i verk og bruk bare er skattepliktig så langt det utgjør «ein part av sjølve

føretaket», foreslått erstattet med en regel om at «produksjonsutstyr og- installasjonar skal

ikkje reknast med».

I  tillegg introduseres begrepet produksjonsinstallasjoner, som etter forslaget omfatter noe

annet og mer enn produksjonsutstyr. Dette vil si at en bygningsmessig eller teknisk

installasjon som kan sies å tjene produksjonen vil etter forslaget være fritatt, mens

installasjoner som tjener bygningen vil være skattepliktig.

Slik begrepet er definert av departementet, vil det føre til at bl.a. petrokjemiske anlegg,

teleanlegg, overføringslinjer for krafl og lignende infrastruktur- og hjelpeanlegg i all

hovedsak vil bli fritatt for eiendomsskatt.
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I høringsnotatet skriver departementet at mye av begrunnelsen for å ha særregler for verk og

bruk faller bort når adgangen til å skattlegge produksjonsutstyr og -installasjoner tas bort.
Departementet har derfor fremsatt et alternativt lovforslag, som i tillegg til forbudet mot å

skattlegge produksjonsutstyr og -installasjonen tjemer verk og bruk som lov-begrep og
utskrivingsalternativ. Tidligere verk og bruk skal etter dette forslaget behandles etter reglene,

som armen næringseiendom,
Det er den VerdSettelsesmetoden som er utviklet for verk og bruk departementet ønsker å
fjerne med dette forslaget. Etter gjeldende rett skal verk og bruk verdsettes til sin

subStanSVerCli, det vil si kostnaden med å oppføre anlegget i dag med fradrag for slit, elde og
u-tidSmeSSighet. Bakgrunnen for at substansverdi er dagens hovedregel, er at verk og bruk i
hovedsak er spesialiserte anlegg hvor man ikke har markedsreferanser, slik at

omsetningsverdien vanskelig kan fastsettes på annen måte. Departementet foreslår med dette
at også bygningsmassen i industrielle anlegg skal verdsettes etter leieverdi.

En konSekVenS av å fjerne verk og bruk som eiendomskategori, er at kommunene ikke lenger

vil kunne Velge bare å ilegge eiendomsskatt på industrielle anlegg og infrastruktur-anlegg.
Kommunen må i tilfelle skattlegge all næringseiendom. l notatet er til gjengjeld
vannkraftverk foreslått som et nytt særskilt utskrivingsaltemativ.
I høringsnotatet er skatteplikten på oppdrettsanlegg foreslått videreført uten endringer, selv
om diSSe Skatteobjektene begrepsmessig i all hovedsak består av produksjonsinstallasjoner og
produksjonsutstyr,
Det er presisert i høringsnotatet at kommunenes anledning til å skrive ut eiendomsskatt på

Vannkrafiverk ikke skal berøres av forslagene. Begrunnelsen er at vannkraftverk eiendoms-
skattetakseres av sentrale myndigheter pâ basis av kraftverkenes ligningsverdi,
DepartementetS forslag vil medføre betydelige inntektstap for kommunene. KS
(KommuneSektorens organisasjon) har gjennomført en spørreundersøkelse til sine 313
deltakerkommuner, der 222 kommuner har besvart undersøkelsen. Ut fra denne

underSØkelSen har man funnet at disse har kr. 3.291 .O00.000,- i eiendomsskatt på verker og
bruk.  AV  dette igjen er ca. 1,3 milliarder fra vannkraftverk, og resterende i underkant av 2
milliarder fra Øvrige verk og bruk. Dersom eiendomsskatten fra kraftlinjer, andre
infrastrukturanlegg, vindkraftanlegg og petrokjemiske anlegg samt produksjonsutstyrí
tradisjonelle verk og bruk bortfaller i sin helhet med departementets forslag, vil de 222

kommuneneS eiendomsskatteinntekter i henhold til de innrapporterte tallene bli redusert med
nesten l, 5 milliarden

KS mener at man med departementets lovforslag vil få et samlet tap i
eiendoInSSkatteinntektene for de 343 kommunene som skrev ut eiendomsskatt på verker og
bruk i 2015 på mer enn 1,7 milliarder.
For Osen kommunes vedkommende anslår man et tap i skatteinntektene på rundt 300_000,-
med dagens Skattesats på 2 promille.
Det er i høringsnotatet bedt om et anslag på hvor store takseringskostnader som vil påløpe for
kommunene dersom lovforslaget vedtas. KS anslår at en isolert taksering av verk og bruk i de
minste kommunene vil komme på rundt kr. l50.000,-.
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Vurdering:

Rådmannen velger ikke å gå inn i forslagets argumentasjoner angående at verker og bruk

beskattes hardere enn annen næringseiendom, og at dagens regler skal være mer

tvistskapende enn reglene som foreslås i høringsnotatet. Rådmannen konstaterer bare at det er

dissens mellom involverte instanser angående disse argumentene.

Det er likevel 2 punkt som fra kommunenes side er viktig å påpeke:

l. Eiendomsskatt kommer til fradrag i grunnlaget for beregning av selskapsskatt. Dette

vil si at 27 % av inntektsgrunnlaget for kommunene ikke vil komme de

næringsdrivende til gode, men vil gå til staten i form av økt selskapsskatt. Ergo ser

det ut til at halvparten av kommunenes inntektstap vil gå til staten i form av økning i

statlige skatteinntekter.
2.  Endring i eiendomsskattereglene bryter med kommunenes forutsetninger for å tillate

visse næringsetableringer. Eiendomsskatt på verker og bruk er en viktig faktor i

kommunenes avveining av om man skal gå inn for etablering av flere typer anlegg,

eks. vindkraft.

Et alternativ til bortfall av inntektene kunne være en eller annen form for kompensasjon, men

det er vanskelig å se hvilken modell man skal kunne benytte for å oppnå et «noenlunde»

rettferdig utfall i forhold til hvor etableringene er beliggende. Et annet utfall av endringen vil

kunne være at kommunene må øke øvrig eiendomsskatt for å kompensere for de tapte
inntektene.
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