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Høring NOU 2006 :4 Rederlskatteutvalget
Ko

t viser til høringsbrevav 15.mars 2006der det bes om merknadertil NOU

2006:4 Rederiskatteutvalget - Forslag til endringeri beakamingenav norsk utenriks sjøfart.
Utvalgets mandathar vætt å vurdereden samledebeskatningenav rederinæringensamt vurdere

eventuelleendringer
i reglene. I utredningen
girutvalgetblantanneten generellgjennomgang
av
de spesiellekarakteristika
vet sjøfartsnæringen
, Ø eksempelknyttettil densinternasjonale
mobilitet. Detberegnesdessutenlønnsomhetsindikatorer
forutenrikssjøfartog enkelteandre
næringsgnrpperfor å sanunenlikme
lønnsomhetenmellom disse. Utvalget beskrivergjeldende
støtteordninger
, herunderden særlige~skatteordningen , for norskutenrikssjøfartog
samme~ lenersjøfartspolitikkog støtteordninger
i EU, EØS og Norge. Også generelleprinsipper
for næringspolitiskog slaattleggirtg
i ea liten åpen økonomisom den norskegjennomgås.
Utvalget vurdererså alternativemodellerforbesket:dngog støtteordningerinnefor
sjøfartsnæringer, deriblantendringeri de såkalteNOKUS-reglene som omhandlerbeskatningav
eiere av ~-kontrollerte
selskaperi lavskatteland
. Da utvalgeter delt i sitt syn på hvorvidtog
hvordanreglene for beskatningav rederinæringen
bør endresavsluttesutredningenmed to ulike
konklusjoner Utvalgets flertall foreslårat støttefavoriseringenav rederinyingen avvikles, mens
mindretalletkonkluderermed at det mest hensiktnaessigeer en norskrederislmtteordning
på linje
med øvrige europeiskeland.
Utvalgets rapportberøreri størregradnaeiingspoiitiskeenmkonksuransepolitiske

problenstiillinger
. Ko

harlikevelfølgendemerknad:

Konkurranse
er et viktigvirkemiddel
forå oppnåeffektivbrukav samfunnets
ressurser.Enav
K

etilsynets oppgaverer derforA.påpekekonknrranscregulerende
virkningerav

offentligetiltak, eventueltved å fremmeforslagmedsiktepå å styrkekonkurransen
og lette
adgangenfornye korkurenter.
Bedrifter og næringerkonkurrerermot hverandre om tilgang på ressurser. Sentralemyndigheter
bar ofte ikke like gode forutsetningersom
til å fastslå hvilke bedrift r og
neoringersom vil ha forutsetninger for å utnytte ressursenebest mulig i årene fremover.

Støtteellerandretiltaksominnebærer
forskjellsbehandling
av enkeltbedrifter
og - næringer,kan
innebæreatinvesteringer
og arbeidskraft
kanaliseres
til bedrifterog næringersomi
utgangspunktet
ermindrelønnsomme
og derformindreproduktive
fraet sainilmnaøkonomisk
SPØ
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