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VEDR.: FORMUESVERDSETTING AV IKKE-UTLEID NÆRINGSEIENDOM

Vi viser til departementets brev av 19. april 2010, med høringsfrist 20. juli.

Huseiernes Landsforbund (HL) organiserer over 166.000 eiere av fast eiendom i Norge.
Hovedparten av disse er medlemmer som eiere av egen bolig, men foreningens opprinnelse er
næringseiendom for utleie (primært til boligformål, men også utleie av lokaler til forretning,
kontor og lager) og fremdeles har vi et stort antall medlemmer som driver slik utleie.

HL ser metoden for verdsetting av ikke-utleid næringseiendom, der verdien baseres på en
beregnet kvadratmeterleie, som et i normaltilfellene godt verktøy for riktig formuesansetting.
Vi påpeker likeveLet forhold_som kan gjøre metoden usikker, avhengig av detaljdybdeni.
tallene SSB innhenter, og i verste fall føre til svært uriktige resultater: Der tallene dekker et
relativt stort geografisk område, vil det innenfor området kunne være "lommer" der bygg er
oppført for en virksomhet som senere er nedlagt. Slike lokaler vil ofte ikke la seg leie ut til
andre, fordi næringsgrunnlaget ikke lenger er til stede. HL ser ingen generell løsning på dette
problemet under den foreslåtte modellen, men regner med at sikkerhetsventilen i skatteloven
§ 4-10 første ledd tredje punktum vil bli praktisert lempelig der slike tilfeller dokumenteres.

Derimot mener vi det er en feil som må rettes opp i forskriftsforslaget, der dette omhandler
standardfradrag for eierkostnader: Fradraget er satt til 10 %, noe som helt opplagt er for lavt.
OPAK innhenter tall fra eiendomsbransjen og utgir disse i en rekke rapporter hvert år. I
rapport 4/2010 Nøkkeltall for drift av næringseiendom, fremgår at vedlikehold koster eieren
mellom 82 og 147 kr/kvm/år, mens administrasjon koster 64 — 172 kroner. Gjennomsnitts-
kostnad ca 230 kroner. Hertil kommer en del utgifter for tomme bygg, som vanligvis dekkes
av leierne, slik at det ikke vil være urealistisk å regne med eierkost på ca 250 kroner per kvm
per år. Dette er lan t mer enn 10 % av inntekten fra 'ennomsnitts nærin sb i Nor e.

For å sikre at metoden bruker realistiske tall i alle ledd, er det Iluseiernes Landsfor-
bunds oppfatning at eierkostnaden må settes til minst det dobbelte av forslaget.

Med vennlig hilsen
for Huseiernes Landsforbund

Peter Batta Einar Frigland
Adm. dir. advokat
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