
DET KONGELIGE FORNYINGS-,
ADMINISTRASIONS- OG KIRKEDEPARTEMENT

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

Deres ref.Vår ref.

10/1792 SL IFJ/rla10/3373-
Dato

30.11.2010

Høring — endringer i Skattefunn

Vi viser til Finansdepartementets brev av 24.09.2010 om forslaget til endringer i forskrift
til Skatteloven § 16-40-5 (7) vedrørende omregningskurs for euro.

Vår forståelse av regelverket er at ESAs omregningskurs kun skal brukes ved
omregning fra euro ved bruk av ESAs retningslinjer for offentlig støtte. Ved
anvendelsen av regelverk som er tatt direkte inn i norsk rett i forskrifts form, som
reglene om bagatellmessig støtte og det alminnelige gruppeunntaket, er det
omregningskursen på tildelingsdagen som skal brukes. Vi mener derfor at forslaget til
forskriftsendring på dette punktet er feil. Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet (FAD) har tatt kontakt med EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for å
få bekreftet vår forståelse. ESA har videre valgt å forespørre EU-kommisjonen. Vi har
enda ikke mottatt noen avklaring fra Brussel på dette spørsmålet. Vi ber derfor om at
Finansdepartementet kontakter fungerende avdelingsdirektør Helene Holth Skatvedt
før den endelige forskriften foreligger.

For øvrig ber vi om at det, eksempelvis i forskriftens § 16-40-6 annet ledd og § 16-40-6
(5), klart kommer frem at hjemmelen for det alminnelige gruppeunntaket i norsk rett er
"Forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte av 14. november 2008 nr.
1213."

Ihøringsbrevets fotnote 10 vises det til gruppeunntaket for små og mellomstore
bedrifter. FAD orienterer om at dette gruppeunntaket nå er opphevet og at reglene er
tatt inn i det alminnelige gruppeunntaket.

PostadresseKontoradresse Telefon Administrasjonsavdelingen Saksbehandler
Postboks 8004 DepAkersg. 59 22 24 90 90




Anne Kristine Hage
N-0030 OSLO Org. nr. Telefaks 22 24 48 51
postmottak@fad.dep.no 972 417 785 22 24 27 14 akh@fad.dep.no



Den foreslåtte endringen i definisjonene av små og mellomstore bedrifter vil påvirke
kretsen av støttemottakere. Selv om ordningens budsjett ikke er antatt å øke, bør det
likevel etter vår mening sendes til ESA en oppdatert forenklet melding etter det
alminnelige gruppeunntaket.

Med hilsen

Marianne Hauan Molstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Anne Kristine Hage
rådgiver
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