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Maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk - Høring

Vi viser til høringsnotatet av 15. april 2011 om maksimums- og minimumsreglene i
eiendomsskatten for kraftverk.

Finansdepartementet foreslår i høringsutkastet å justere maksimums- og
minimumsgrensene fra år til år, samt å heve risikotillegget på kapitaliseringsrenten.

Kommunal- og regionaldepartementet viser til dagens situasjon der en relativt stor
andel kraftverk beskattes med maksimumssatsen, mens et fåtall beskattes med
minimumssatsen. Maksimumssatsen ble innført etter at minimumssatsen hadde virket i
noen år. Begrunnelsen for å innføre minimumssatsen var i sin tid at kommunene skulle
sikres et minimumsnivå for sine eiendomsskatteinntekter. Innføringen av
maksimumsregelen var begrunnet med en større grad av symmetri i regelverket.
Intensjonen var at beskatning etter de ordinære verdsettelsesreglene i hovedregelen,
mens bruk av maksimums- og minimumssatsene skulle være unntaket.

Det kan stilles spørsmål ved om dagens situasjon er i tråd med den opprinnelige
intensjonen bak bestemmelsene. Kommunal- og regionaldepartementet mener dette
tilsier at bestemmelsene om maksimums- og minimumssatsene oppheves. Dette vil
også gjøre at alle kraftverk som er underlagt eiendomsskatt, beskattes likt ut fra reell
omsetningsverdi.

Isolert sett vil en oppheving av maksimums- og minimumssatsen øke
kommunesektorens og redusere statens inntekter. Utgangspunktet bør etter
Kommunal- og regionaldepartementets vurdering være at de økonomiske rammene
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holdes uendret, både for staten og for kommunesektoren. Departementet mener derfor
en oppheving av maksimums- og minimumssatsene bør motsvares av en tilsvarende
økning i kapitaliseringsrenten for verdsettelse av kraftanlegg, slik at den samlede
effekten er provenynøytral. En heving av kapitaliseringsrenten viii større grad også
reflektere risikoen som er forbundet med virksomheten.

De foreslåtte endringene vil gi omfordelingseffekter blant kommunene som har
vasskraftanlegg innenfor egne kommunegrenser. Kommuner med kraftverk som i dag
ligger på maksimumssatsen, vil i utgangspunktet tjene på omleggingen på bekostning
av de øvrige vertskommunene. Departementet vil påpeke at ved en omlegging som
foreslått, vil ikke lovverket avskjære vertskommunens rett til en andel av den framtidige
verdiskapningen som vannkraften fører til, og denne andelen vil være den samme for
alle de berørte kommunene. Etter departementets vurdering veier dette hensynet
tyngre enn omfordelingsvirkningene.
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