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Høring endring av svalbardbeskatningen for inntektsårene 2006 og 2007

Viser til brev om høringsuttalelse av 2. juni 2006. På bakgrunn av høringsnotatet ønsker Svalbard
Næringsforening å komme med følgende innspill og kommentarer.

Svalbard Næringsforening har 35 av Longyearbyens bedrifter som sine medlemmer. Medlemsmassen er
bredt sammensatt fra de minste enkeltmanns foretak til gruveselskapet "Store Norske"

I løpet av 10år har vi sett en tredobling av skatten. Samtidig som Longyearbyen har endret seg gradvis fra
Company Town til dagens tilnærmede "normal samfunn".
Denne endringen har også medført at private bedrifter har kunnet etablere seg i det som tidligere var et
lukket samfunn finansiert av statlige overføringer og kullproduksjon.
I tillegg til skatteøkning har "kommunale tjenester" som strøm, vei, vann etc. økt betydelig.
Denne siste skatteøkningen er altså bare en av mange kostnadsøkninger de private bedriftene nå må leve
med.

For få år tilbake var økonomien og fremtidsutsiktene betydelig bedre enn i dag. Usikkerheten vedrørende
fremtiden er stor hos mange som har investert i bedrifter, næringsbygg og boliger for egne ansatte.
Vi merker nå større vanskeligheter med å skaffe ansatte, både faste og sesongansatte.
Den økonomiske "gulroten" er ikke lengre tilstede, samtidig som boligprisene på leiemarkedet er høye.
Arbeidstakere fra lavkostland som kan ta til takke med lavere lønn og dårligere boforhold kan bli en
løsning for oss i tillegg til å redusere helårig virksomhet.
Flere av våre medlemmer har sesongansatte som iht. forslaget ikke vil kunne få det foreslåtte bunnfradraget
da dette kun gis til personer som har hatt opphold av tolv måneders varighet.
Hvis forslaget om bunnfradrag blir stående må dette gis til alle.

Svalbard Næringsforening signaliserte allerede ved innføring av den siste skatteøkningen sterk skepsis og
at dette kunne få negative konsekvenser for næringslivet på Svalbard og da spesielt for de små og
mellomstore bedriftene.
Medlemsbedriftene melder allerede nå tilbake at man opplever store utfordringer i å skaffe kvalifisert
arbeidskraft. Videre ser man at det er unormalt mange barnefamilier som den senere tid har flyttet ned.
Slik sett er virkningene av skatteøkningen åpenbare og man kan spørre seg om dette var en ønsket utvikling
da vedtaket ble gjort.

Som konklusjon ser Svalbard Næringsforening kun en løsning på den negative trenden,
full reversering i skattesaken og da helst flere ledd tilbake

Med vennlig, hilsen
for Svalbard Næringsforening

Arne Kristoffersen
Formann

Svalbard Næringsforening, postboks 451, 9171 Longyearbyen


