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Høring – overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten 
 
Energi Norge viser til Finansdepartementets høringsbrev datert 01.12.2014, vedrørende 
Skattedirektoratets utredning om overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten.  
 
Energi Norge er interesseorganisasjon for energiselskaper og representerer 280 bedrifter som 
produserer, distribuerer og selger strøm. Medlemsbedriftene står for 99 prosent av kraftproduksjonen 
og dekker 90 prosent av nettkundene i Norge.  
 
 
Energi Norge har følgende kommentarer til forslaget: 
 
Forslaget omfatter overføring til skatteetaten av oppgaver knyttet til skatteoppkreving og kontroll av 
inntektsskatt- og formuesskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift. Energi Norge deler departementets 
vurdering at en slik organisasjonsmessig endring kan representere en forenkling for skattyterne.  
 
Energiselskaper med vannkraftproduksjon er underlagt flere særskatter som ikke er omfattet av 
forslaget. Energi Norge foreslår at også slike skatter og avgifter vurderes inkludert i de oppgaver som 
omfattes av en eventuell overføring av skatteoppkrevingen til skatteetaten. Vi vil i det følgende omtale 
aktuelle særskatter og peke på gevinster ved å inkludere også disse i en organisasjonsmessig endring av 
skatteoppkrevingsfunksjonen. 
 
Innkreving av eiendomsskatt: 
Eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftverk fastsettes sentralt av Sentralskattekontoret for 
storbedrifter. Kommunene beregner kun skatten basert på den relevante kommunes 
eiendomsskattesats. Det ligger dermed til rette for en sentral innkreving av denne særskilte 
eiendomsskatten. 
 
Kommunen er i dag ansvarlig for innkreving av eiendomsskatt og organiseringen varierer fra kommune 
til kommune slik det også pekes på i Skattedirektoratets utredning. Data skattedirektoratet har hentet 
inn viser at av 189 kommuner med eiendomsskatt er det kun 78 som benytter skatteoppkreveren til 
innkreving. Format og forfall varierer fra kommune til kommune og sammenfaller verken i tid eller antall 
terminer. For vannkraftprodusenter med kraftverk i flere kommuner er det derfor et broket bilde og 
forholde seg til.  
 
En sentralisering vil redusere den administrative byrden for selskapene ved at de får et mindre antall 
kreditorer å forholde seg til samtidig som det også vil avhjelpe de kommunene det gjelder.  
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Naturressursskatt: 
Naturressursskatt er ikke omtalt konkret i høringsnotatet. Dette er en kommunal og fylkeskommunal 
skatt på henholdsvis 1,1 øre og 0,2 øre per kilowattime basert på 7 års gjennomsnittlige 
vannkraftproduksjon som ilegges vannkraftprodusenter. Også dette grunnlaget fastsettes sentralt av 
Sentralskattekontoret for Storbedrifter ved ligningen av selskapene, slik at det også for denne skatten er 
naturlig med en sentral innkreving. 
 
En sentralisering vil redusere den administrative byrden for selskapene ved at de får et mindre antall 
kreditorer å forholde seg til samtidig som det også vil avhjelpe de kommunene det gjelder.  
 
Konsesjonsavgift: 
Konsesjonsavgift til kommunene knyttet til vannkraft fastsettes sentralt av NVE og det er dermed mulig 
å tenke seg en sentralisering av innkrevingen. Betalingen skjer i dag til kommunen basert på grunnlaget 
fra NVE. For vannkraftprodusenter med flere kreditorer er dette en administrativt tyngende 
organisering da kontonummer må fremskaffes for den enkelte kommune. 
 
En sentralisering vil redusere den administrative byrden for selskapene ved at de får et mindre antall 
kreditorer å forholde seg til.  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Energi Norge 
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