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Sak 91/15

Saksbehandler: Torleif Josefsen Arkiv: X00 &13
Arkivsaksnr.: 15/1626

Høring - innføring av et register for offentlig støtte

Saksnr.: Utvalg Møtedato
67/15 Lenvik formannskap 01.09.2015
91/15 Lenvik kommunestyre 10.09.2015

Vedlegg:
- Ingen

Andre dokumenter (ikke vedlagt):
- Skriv av 1.7.2015 fra Nærings- og fiskeridepartementet - høring om innføring av

register for offentlig støtte.

Kort sammendrag:
Nærings- og fiskeridepartementet —oversender 1.7.2015 på høring innføring av
register for offentlig støtte.

Saken fremlegges til behandling for uttalelse.

Saksopplysninger:
I skrivet fra Nærings- og fiskeridepartementet om høring vedr. innføring av register
for offentlig støtte fremkommer følgende:

I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å
innføre et register for offentlig støtte innen 1. juli 2016. Nærings- og
fiskeridepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 27.
november 1992 nr. 117 om offentlig støtte, for å gjennomføre Norges E0S-
rettslige forpliktelse.

Departementet foreslår at det innføres en plikt for støttegivere til å registrere
opplysninger om offentlig støtte i et nasjonalt register, i tråd med Norges EØS-
rettslige forpliktelser. Det foreslås også at departementet gis
forskriftsmyndighet til å fastsette hva som er registreringspliktig, samt
utfyllende bestemmelser om registreringsplikten.

Innføringen av registreringsplikten nødvendiggjør også visse endringer i
skatte- og avgiftslovgivningen. Forslag til endringer i særavgiftsloven,
motorkjøretøy- og båtavgiftsloven, ligningsloven og merverdiavgiftsloven er
derfor utarbeidet i samråd med Finansdepartementet.

Høringsfristen er 1. oktober 2015. Høringsuttalelser kan sendes til Nærings-
og fiskeridepartementet per post eller e-post: postmottak@nfd.dep.no.
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Høringsuttalelsene vil bli lagt ut på departementets hjemmeside. Vi ber om at
adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende
etater og direktorater som ikke er oppført på adressatlisten. I tillegg til
høringsinstansene på adresselisten er brevet sendt til alle kommuner.
Høringsbrevet med vedlegg er tilgjengelig på regjeringen.no:
htt s://www.re 'erin en.no/no/dokument/ho rin ar/id1763/?ownerid=709

Bakcirunn

Formålet med registeret er å skape mer åpenhet rundt offentlig støtte, blant
annet slik at foretak kan følge med på om konkurrenter mottar offentlig støtte.
Det vil også bli enklere for offentlige myndigheter som vurderer å gi offentlig
støtte, å få informasjon om foretaket har mottatt annen offentlig støtte som må
tas med i beregningen for å sikre at regelverket overholdes.

Registreringsplikten gjelder kun offentlig støtte som faller inn under E0S-
avtalen. Forpliktelsen vil dermed gjelde støtte som er notifisert til og godkjent ,
av EFTAs Overvåkningsoigan (ESA), samt støtte som er meldt til ESA i
henhold til gruppeunntaksforordningen. Det er kun støtte til et foretak som er
på 500 000 euro eller mer som skal registreres.

Det utredes for tiden om det er hensiktsmessig for Norge å benytte seg av et
felles register for EØS-EFTA landene, eller om det skal utvikles en nasjonal
løsning. Det legges vekt på å finne den mest brukervennlige løsningen for
støttegiveme, som innebærer minst mulig administrativ byrde.
Uavhengig av hvilken løsning som velges vil støttegivers forpliktelse være den
samme.
Departementet vil komme tilbake med mer informasjon om registeret på et
senere tidspunkt.

Departementet ber alle støttegivere om å foreta nødvendige forberedelser for
å sikre at registreringspliktig offentlig støtte kan føres inn i registeret innen
1. juli 2016. Dette innebærer at støttegivere må sikre at de har oversikt over
hvilke foretak som mottar offentlig støtte på 500 000 euro eller mer.

I høringsnotatet er det redegjort slik i kapittel 6 for lovendringsforslagene:

6. Forslag til lovendringer
Departementet foreslår at det i lov 27. november 1992 nr. 117 om offentlig
støtte gjøres følgende endring: Ny § 2 a skal lyde::
§ 2 a. Registreringsplikt i registeret for offentlig støtte
Støttegiver må føre opplysninger om offentlig støtte som omfattes av E0S-
avtalen artikkel 61 første ledd i registeret for offentlig støtte.
Departementet kan gi forskrift med nærmere bestemmelser om
registreringspliktens omfang, innhold og på hvilket tidspunkt
registreringsplikten inntrer.

Departementet foreslår at det i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter gjøres
følgende endring:
Ny § 7 a skal lyde:
§ 7 a. Offentliggjøring av statsstøtte
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Statsstøttei formav fritakfor særavgift,unntakfra loveneller redusert
særavgiftssatskanoffentliggjøresutenhinderav taushetspliktenetter § 7.

Departementetforeslårat det i lov19. juni 1959. nr. 2 om avgiftervedrørende
motorkjøretøyerog båtergjøresfølgendeendring:

Ny § 10 a skal lyde:
§ 10 a. Offentliggjøringav statsstøtte
Statsstøttei formav fritakfor avgift,unntakfra loveneller redusertavgiftssats
kan offentliggjøresutenhinderav taushetspliktenetter§ 10.

Departementetforeslårat det i lov13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning
(ligningsloven)gjøresfølgendeendring:

Ny § 3-13 nynr. 9 skal lyde:
9. Statsstøttei formav fritakfor skatt,redusertskattellertilskuddkan
offentliggjøresuten'hinderav taushetsplikten.

Departementetforeslårat det i lov19. juni2009 nr. 58 om merverdiavgift
(merverdiavgiftsloven)gjøresfølgendeendring:

Ny § 13-2 a skal lyde:
§ 13-2 a. Offentliggjøringav statsstøtte
Statsstøttei formav fritakfor merverdiavgift,unntakfra loveneller redusert
satskanoffentliggjøresutenhinderav taushetspliktenetter§ 13-2..

Vurdering:
I notatetfra departementet(kap. 5) er det redegjortslikforde økonomiskeog
administrativekonsekvenseneved utviklingog driftat registeret.

Statenskostnadertil utviklingogdriftav registeretvilavhengeav om det
velgeset fellesregisterfor EØS-EFTA landene,ellerom det utviklesen
nasjonalløsning.Ved valgav løsningleggesdet vekt på at registeretskal
innebærerminstmuligadministrativbyrdefor støttegiverne.De økonomiske
og administrativekonsekvensenefor statenvilutredesnærmereav Nærings-
og fiskeridepartementeti forbindelsemed valgav løsning.

Innføringav et registerforoffentligstøttevil innebæreen administrativbyrde
for støttegivere.Støttegivernemå sørgefor å ha systemerfor innsendingav
opplysningertildet nasjonaleregisteret.Både kommuner,fylkeskommunerog
andreoffentligeorganerblirderforberørt.Støttegiverneplikterimidlertidogså
i dag å oppbevareinformasjonom støttetildelinger.Den administrativebyrden
på å føre disseopplysningeneinni et nasjonaltregisterantasderforikkeå
være uforholdsmessigtyngende.

Innføringav registeretvil innebæreat registreringspliktigeopplysningerom
støttetil foretakbliroffentligtilgjengelig.
Det vilderforblimuligfor foretakog enkeltpersonerå følge med på hvilke
foretaksommottarstøtte,hvormye støttesomgisog til hvilkeformål.
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Ut over dette vil ikke foretak og enkeltpersoner bli berørt av forslaget.

Saken fremiegges til politisk behandfing med slik

Innstilling:
Lenvik kommune viser til skriv av 1.7.2015 fra Nærings- og fiskeridepartementet
vedr. høring til forslag om innføring av et nytt register for offentlig støtte, og tar dette
tiletterretning.

Lenvik rådhus, 3.8.2015

Margrethe Hagerupsen
rådmann

Torleif Josefsen
spesialrådgiver

Behandling/vedtak i Lenvik formannskap den 01.09.2015 sak 67/15
Tilstede samtlige 7 medl/varamedlemmer
Vedtaket var enstemmig.

Formannskapets innstilling (rådmannens tilråding —enstemmig):

Lenvik kommune viser til skriv av 1.7.2015 fra Nærings- og fiskeridepartementet
vedr. høring til forslag om innføring av et nytt register for offentlig støtte, og tar dette
til etterretning.
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Saksprotokoll

Utvalg: Lenvik kommunestyre
Møtedato: 10.09.2015
Sak: 91/15

Resultat: Innstilling vedtatt

Arkivsak: 15/1626
Tittel: Saksprotokoll: Høring - innføring av et register for offentlig

støtte

Behandling:
Tilstede samtlige 31 repr/vararepr.
Vedtaket var enstemmig.

Kommunestyrets vedtak (formannskapets innstilling —enstemmig):

Lenvik kommune viser til skriv av 1.7.2015 fra Nærings- og fiskeridepartementet vedr.
høring til forslag om innføring av et nytt register for offentlig støtte, og tar dette til
etterretning.


