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  Høring NOU 2006 :4 Rederlskatteutvalget

Ko t viser til høringsbrev av 15. mars 2006 der det bes om merknader til NOU
2006:4 Rederiskatteutvalget  -  Forslag til  endringer i beakamingen av norsk utenriks sjøfart.

Utvalgets mandat har vætt å vurdere den samlede beskatningen av rederinæringen samt vurdere
eventuelle endringer i reglene.  I utredningen gir utvalget blant annet en generell gjennomgang av
de spesielle karakteristika vet sjøfartsnæringen,  Ø eksempel knyttet til dens internasjonale
mobilitet.  Det beregnes dessuten lønnsomhetsindikatorer for utenriks sjøfart og enkelte andre
næringsgnrpper for å sanunenlikme lønnsomheten mellom disse.  Utvalget beskriver gjeldende
støtteordninger,  herunder den særlige~skatteordningen ,  for norsk utenriks sjøfart og
samme~ lener sjøfartspolitikk og støtteordninger i EU, EØS og Norge.  Også generelle prinsipper
for næringspolitisk og slaattleggirtg i ea liten  åpen økonomi som den norske gjennomgås.
Utvalget vurderer så alternative modeller for besk et:dng og støtteordninger innefor
sjøfartsnæringer,  deriblant endringer i de såkalte NOKUS-reglene som omhandler beskatning av
eiere av ~-kontrollerte selskaper i lavskatteland.  Da utvalget er delt i sitt syn på hvorvidt og
hvordan reglene for beskatning av rederinæringen bør endres avsluttes utredningen med to ulike
konklusjoner Utvalgets flertall foreslår at støttefavoriseringen av rederinyingen avvikles, mens
mindretallet konkluderer med at det mest hensiktnaessige er en norsk rederislmtteordning på linje
med øvrige europeiske land.

Utvalgets rapport berører i større grad naeiingspoiitiske enm konksuransepolitiske
problenstiillinger.  Ko har likevel følgende merknad:

Konkurranse er et viktig virkemiddel for å oppnå effektiv bruk av samfunnets ressurser. En av
K etilsynets oppgaver er derfor A. påpeke konknrranscregulerende virkninger av
offentlige tiltak,  eventuelt ved å fremme forslag med sikte på å styrke konkurransen og lette
adgangen for nye kor kurenter.

Bedrifter  og næringer konkurrerer mot  hverandre om tilgang  på ressurser.  Sentrale myndigheter
bar ofte  ikke like gode forutsetninger som til  å fastslå hvilke bedrift r og
neoringer som vil  ha forutsetninger for å utnytte  ressursene best  mulig  i årene fremover.

Støtte eller andre tiltak som innebærer forskjellsbehandling av enkeltbedrifter og - næringer, kan
innebære at investeringer og arbeidskraft kanaliseres til bedrifter og næringer som i
utgangspunktet er mindre lønnsomme og derfor mindre produktive fra et sainilmnaøkonomisk
SPØ
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