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Eiendomsskatt for kraftverk - uttalelse fra E-CO Energi

E-CO Energi (E-CO) vil med dette gi sine synspunkter på Finansdepartementets høringsnotat om

maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk av 15. april 2011.

Innledende bemerkning

E-CO slutter seg til departementets vurdering om at det bør opprettholdes en korridor, med en

minimums- og maksimumsverdi som eiendomsskattegrunnlaget kan variere innenfor. Imidlertid er

det avgjørende for E-COs evne til å investere i fornybar energi at ikke det samlede skattetrykket

økes ytterligere. En eventuell justering av korridoren må derfor kompenseres med andre endringer

for at investeringsevnen skal kunne opprettholdes.

Om E-CO Energi

E-CO er heleid av Oslo kommune. Selskapet er Norges nest største kraftprodusent med anlegg i

store deler av Sør-Norge. Midlere årsproduksjon er nærmere 10 TWh. E-CO er engasjert i

nybygging, oppgradering og utvidelse av en rekke anlegg for vannkraftproduksjon.

E-CO er en av fastlands-Norges største skattytere. Selskapet kostnadsførte  1  843 millioner kroner i

skatter og avgifter til stat, kommuner og fylkeskommuner i 2010.

Kommentarer til høringsnotatet

E-CO mener at dagens prinsipper for eiendomsskatt i det store og hele fungerer tilfredsstillende. Vi

vil i det følgende kommentere deler av departementets notat:

H t skattet kk b r ikke sk'er es tterli ere: Norsk vannkraftproduksjon er underlagt et høyt

skattenivå. Marginalskattesatsen er på 58 prosent  før  eiendomsskatt og konsesjonsbaserte

ordninger. En ytterligere økning av skattetrykket betyr negative investeringsinsentiver for

selskapene og svekket utbyttegrunnlag for eierkommunene. For E-CO vil en fjerning av

maksimumsgrensen innebære en skatteøkning på mer enn 120 millioner kroner allerede for

skatteåret 2013 (ref egne beregninger). På landsbasis er nåverdien av fjerning av

maksimumsverdiene beregnet til hele 37 milliarder kroner, ref THEMA Consulting Groups (TCG)

beregninger, vedlagt Energi Norges høringsuttalelse. Det innebærer takster på opp mot 10

kroner/kWh, noe som er betydelig høyere enn de transaksjonsverdier som er registrert de siste

å'rene.
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Uheldi timin i forhold til forn barmålene: En eventuell endring vil svekke muligheten til å

realisere Stortingets fornybarmål. Et felles norsk-svensk elsertifikatmarked vil bli etablert fra 2012.

Sertifikatmarkedet skal etter planen bidra til 26,4 TWh økt produksjon av fornybar energi i de to

landene over de neste ti årene. Det er et ambisiøst mål, når man tar i betraktning at majoriteten av

tilgjengelige norske vannkraftressurser allerede er bygget ut. Skatteskjerpelser gjør det generelt

sett mindre attraktivt å investere i norsk vannkraft. Etter E-COs syn vil imidlertid en skjerping av

eiendomsskatten ved inngangen til en periode med et politisk ønske om en historisk høy

investeringstakt i ny kraft være spesielt uheldig.

Endrin er vil i svært sk.eve tsla : Endringer vil ha uforholdsmessig store konsekvenser for

fordelingen av verdier mellom vertskommune og kraftprodusent (/eierkommune). Fra 2000 til 2010

er vertskommunenes inntekter fra kraftproduksjon totalt sett mer enn doblet, med en økning fra tre

til syv milliarder kroner (ref Energi Norges høringsuttalelse). En fjerning av maksimumsverdien uten

andre endringer, vil etter kort tid øke vertskommunens inntekter med nær fire milliarder kroner fra

eiendomsskatten alene (ref TCG). Departementets beregninger viser at nesten 90 prosent av

inntektsøkningen etter en eventuell endring vil tilfalle kommuner med frie inntekter over

landsgjennomsnittet. Én av E-COs vertskomrnuner vil få sine inntekter fra eiendomsskatten mer

enn doblet (ref TCG). TCGs undersøkelse viser dessuten at for enkelte små kommuner, vil

inntektsøkningen pr innbygger være betydelig. For den kommunen som kommer på topp i

undersøkelsen vil bidraget fra kraftsektoren i 2013 utgjøre 275 000 kroner pr innbygger.

Departementet påpeker betimelig og korrekt i notatet at skatteproveny og utbytte ikke kan

sammenlignes, ettersom skatt innkreves med hjemmel i lov, mens utbytte er vederlag for

kapitalinnsats. Likevel kan det være på sin plass å vise til at for E-COs eier Osio kommune, utgjorde

det ekstraordinære utbyttet for 2010 på 2 800 millioner kroner, mindre enn 5 000 kroner pr

Osloborger.

Risikotille et b r kes: Departementet ber om innspill på om risikotillegget i diskonteringsrenten

bør økes. Vannkraftproduksjon har de siste årene vært gjenstand for flere betydelige

skatteøkninger, senest i 2007 hvor grunnrenteskatten ble skjerpet. Risikotillegget bør settes til

minimum seks prosent. Det vises for øvrig til rapporten fra TCG.

For øvrige kommentarer vises det til Energi Norges høringsuttalese.

E-CO ønsker å takke for at selskapet gis denne muligheten til å kommentere departementets

høringsnotat.

Med vennlig hilsen

E-GO Ener

-

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for forretningsutvikling
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