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AD HØRING - SØRHEIMUTVALGET - INNTEKTSSYSTEMET FOR KOMMUNENE

Vi viser til Deres brev av 26. oktober 2007.

Bedriftsforbundet har kommentarer til kapittel 5 selskapsskatt i rapporten;
• Selskapsskatt

Utvalgets innstilling er todelt; Regjeringspartienes representanter ønsker at ordningen med
kommunal selskapsskatt avvikles, og at et bortfall skal erstattes av en større andel av skatt på
alminnelig inntekt og formue. Representantene fra de øvrige partier ønsker at dagens ordning
med kommunal selskapskatt videreføres.

Bedriftsforbundet er kritisk til forslaget om at selskapsskatten statliggjøres. I arealknappe
kommuner, er det særlig viktig at det er økonomisk gunstig å la bedrifter etablere seg i
kommunen. Vekst skapes lokalt og lokal tilretteleggelse er avgjørende for verdiskapningen i
samfunnet. Undersøkelser blant våre medlemsbedrifter viser at de fleste kommuner kan legge
langt bedre til rette for næringsutvikling og verdiskapning enn de gjør i dag. Dette gjelder bl.a
tilgang på næringsarealer- og lokaler og at det er et misforhold mellom bedriftenes behov og
kommunenes leveranser overfor næringslivet.

Hvis selskapsskatten statliggjøres, reduseres kommunenes incentiv til å legge til rette for vekst
og utvikling for næringslivet, noe som kan medføre færre bedriftsetableringer for de kommuner
som rammes hardest, noe som er påpekt i Sørheimutvalget rapport på side 39. Dagens ordning er
med på å tilrettelegge for vekst og utvikling gjennom arbeidsplasser og bedrifter over hele
landet. Hensynet til lokal forankring og lokaldemokrati må her veie tungt.

Bedriftsforbundet merker seg at utvalget ikke har foretatt noen analyser av effektene av
tilbakeføringen av selskapsskatten på insentivene til næringsutvikling. Dette mener vi er svært
uheldig og burde vært gjennomført som en del av arbeidet.

Bedriftsforbundet ønsker en videreføring av skattesimuleringsmodellen ved at en større andel av
selskapsskatten skal tilbakeføres til kommunen. Satsen for selskapsskatten bør økes fra dagens
3,5% til minimum 4,25%.



Bedriftsforbundet minner om at tilbakeføringen av en andel av selskapsskatten til kommunene
fra og med 2005 ble begrunnet med at den ville "styrke kommunenes insentiver til å legge til
rette for næringsutvikling lokalt" (St.prp. nr. 64 (2003 - 2004) Om lokaldemokrati,
velferd og økonomi i kommunesektoren i 2005 (kommuneproposisjonen)).

Bedriftsforbundet merker seg at Sørheimutvalget ikke har foretatt
noen analyser av effektene av tilbakeføringen av selskapsskatten på
incentivene til næringsutvikling. Dette mener vi er uheldig.

Reformen fra 2005 er per januar 2008 ikke fullført slik den ble initiert fra Bondevik II -
regjeringens side. Det er derfor ikke mulig å måle effekter av den planlagte
reformen.  Siden beløpet i 2007 og 2008 ble frosset på samme nivå som i
2006, har kommunene ikke fått den delen av verdiskapingen som økningen i
selskapsskatten tilsier. I og med at reformen slik sett ikke er
gjennomført, er det vanskelig å vurdere i hvilken grad målsetningene er nådd, jf.
Sørheimutvalgets rapport side 40.

Regjeringens forslag om å erstatte dagens skattesimuleringsmodell er begrunnet ut fra et ønske
om å få et jevnere inntektsnivå mellom kommunene.  Men, som også rapporten påpeker, så kan
det påvises (rapportens side 42) at kommuner med høye inntekter fra selskapsskatten ofte har
høye inntekter fra inntektsskatt fra personlige skattytere. Slikt sett vil det være de samme
kommunene som taper på avvikling av selskapsskatten som også taper på økt ambisjonsnivå i
inntektsutviklingen.
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