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Høring av forskriftsregler om formuesverdsetting av ikke-u eid  c"(21M-12
næringseiendom Arldvnr.

Næringslivets Hovedorganisasjon viser til Finansdepartementets brev av 19. april 2010
vedrørende høring av forskriftsregler om formuesverdsetting av ikke-utleid næringseiendom.

Innledning

Det er velkjent at NHOs primære standpunkt er at formuesskatt på arbeidende kapital er en
skadelig skattart for norsk næringsliv. Gitt at det fortsatt er gjeldende politikk at
formuesskatten likevel skal bestå også for næringsformue, er det et viktig spørsmål hvordan
formuesverdifastsettelsen foretas for næringseiendommer.

Forslaget som nå er på høring, er ment å skape mest mulig likhet i verdsetting mellom h.h.v.
utleid og ikke-utleid næringseiendom. NHO er i prinsippet for dette, men det kan være
vanskelig i praksis å treffe riktig.

Beregningen av en tenkt markedsverdi for en ikke-utleid eiendom er basert på en modell
utviklet av Statistisk sentralbyrå der man bruker faktiske observasjoner for eiendommer som
er utleid. Det man beregner, er potensiell leieinntekt per kvadratmeter for eiendommen.
NHO har tillit til at Statistisk sentralbyrå har utviklet en beregningsmodell som er god i
forhold til de rammer som er satt for arbeidet. Det forhindrer likevel ikke at det ofte blir store
sprik mellom faktiske observasjoner og verdier estimert på grunnlag av modellen. Det er
ikke sikkert at det å gjøre modellen mer komplisert ved å trekke inn flere kjennetegn ved
eiendommene gir så mye bedre treffsikkerhet at det ville være verdt den økte
kompleksiteten. Det er snarere slik at dette er et argument for at formuesskattesatsen skal
være relativt lav fordi store urettferdigheter kan oppstå hvis satsen er høy.

Ulike typer eiendom

Det foreslåtte regelverket inndeler eiendommer i forskjellige kategorier. Videre skal en
eiendom som er en matrikkelenhet, som hovedregel verdsettes som en kategori selv om den
brukes til forskjellige formål. Den type areal som verdsettes lavest, er industri, mens kontor
verdsettes høyest. Hvis litt over 50 prosent av arealet brukes til industri, vil hele
eiendommen bli verdsatt som en industrieiendom, og hvis kontordelen utgjør litt over 50
prosent, blir hele eiendommen verdsatt som kontoreiendom. For en større eiendom kan
forskje1len i beregnet verdi, og følgelig formuesskatten, bli ganske stor. Noen vil ha fordel av
lav verdsettelse og noen får for høy verdsettelse. Man kan vurdere om man for eiendommer
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over en viss definert størrelsesgrense tillater at verdsettelsen blir summen av de to delene
verdsatt hver for seg. Det gjør metoden litt mer komplisert, men trolig mer treffsikker.

I høringsnotatet refereres det til Prop. 1 L (2009-2010) punkt 4.3.3.2. Det fremgår for øvrig
ikke av høringsnotatet hvordan en eiendom som omfatter tre ulike kategorier, for eksempel i
forholdet 40, 30 og 30 prosent, skal verdsettes.

Eiendommens alder

For eiendommer der bygningsmassen utgjør hoveddelen av eiendomsverdien, kunne man ha
tenkt seg å benytte alder på bygningsmassen som en av de faktorene som benyttes for
beregning av utleieverdi per kvadratmeter. For fastsettelse av ligningsverdi for boliger skal
man nå benytte blant annet alder som en av de bestemmende faktorer. Å innføre en ny
forklaringsvariabel ville gjøre beregningsmodellen litt mer komplisert, men trolig mer
treffsikker. Det er ikke urimelig å anta at det kan være en systematisk sammenheng mellom
bygningenes alder og standard, og at den derfor kan ha betydning for potensiell utleieverdi.
Det er ikke drøftet i høringsnotatet hvorfor man ikke har inkludert bygningenes alder som en
av forklaringsfaktorene.

Sikkerhetsventilen

Fortsatt skal sikkerhetsventilen gjelde, at man kan få nedsatt verdsettelsen hvis det kan
dokumenteres at den overskrider 60 prosent av markedsverdi. Det er viktig å ha en slik
sikkerhetsventil. Å dokumentere markedsverdien er også ressurskrevende og det ville være
ønskelig at regelverket er slik at færrest mulig ville prøve å påberope seg denne ventilen. En
mulighet til å tillate at større eiendommer kan vurderes som sammensatt av mer enn én type
bruk, eventuelt trekke inn bygningenes alder, kan redusere behovet for å dokumentere
eiendommens omsetningsverdi.

Den samlede effekten av faktorene

Hvor stor man ønsker at denne totaleffekten skal være, er et politisk spørsmål om hvor mye
formuesskatt man ønsker å ilegge næringseiendommer, og dermed privat næringsaktivitet. I
prinsippet er det likegyldig hvordan fordelingen er på disse enkeltfaktorene så lenge
totaleffekten er den samme. Man kan vurdere å øke sjablongsatsen for eierkostnader for å
gjøre beregningsmetoden mer realistisk.
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Ligningsverdien for både utleide og ikke-utleide eiendommer er fastsatt på grunnlag av flere
faktorer. Den ene er eierkostnader, som er sjablongmessig fastsatt til 10 prosent av hhv
faktiske leieinntekter og beregnede leieinntekter. Høyst sannsynlig er denne for lavt anslått
for det store flertallet av eiendommer. En annen faktor er diskonteringsfaktoren inkludert
risikotillegg, som er satt sjablongmessig lik for alle typer eiendommer. For eiendommer med
relativt liten inntektsrisiko kan den fortone seg fordelaktig høy, mens den vil  være  for lav for
eiendommer der det potensielt er få alternative brukere. Dernest settes ligningsverdien til 40
prosent av beregnet markedsverdi. Det er totaleffekten av disse faktorene som bestemmer
den formuesmessige ligningsverdi, og som følgelig får betydning for størrelsen på
formuesskatten.



I betraktning av at formuesskatten er en skatt som utlignes uavhengig av inntekten fra
næringsvirksomheten, og i betraktning av at det blir store tilfeldige forskjeller i
ligningsfastsettelsen (både for utleide og ikke-utleide eiendommer) i forhold til faktisk
markedsverdi, bør man være forsiktig med å ilegge  for  mye formuesskatt på
næringseiendommer. En måte å redusere byrden på, er å redusere sjablongsatsen på 40
prosent av beregnet markedsverdi, hvis man ikke ønsker å redusere den generelle
fonnuesskattesatsen.
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