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NHO Reiseliv høringssvar NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruk.
NHO Reiseliv er Norges største nærings- og arbeidsgiverforening for reiselivet i
Norge. Vi representerer over 3200 medlemsbedrifter over hele landet. Som viktig
og konkurranseutsatt distriktsnæring ønsker vi å avgi høring på NOU 2019: 18
Skattlegging av havbruk.
NHO Reiseliv har registrert at det i dette utvalget er en definisjon av
grunnrentenæringer og mulige grunnrentenæringer som er svært vidtgående. I
praksis defineres det mest av distriktsbasert næringsliv slik at de på egnet
tidspunkt kan bli gjenstand for grunnrentebeskatning. Såfremt en distriktsbasert
næring drives effektivt og gir overskudd vil den dermed komme i skatteposisjon.
Dette illustreres godt gjennom følgende sitater:
"Norge har store naturressurser, og det er mange næringer i Norge som utnytter
naturressurser og som potensielt sett kunne vært grunnrentenæringer.
Reiselivsnæringen drar nytte av stedbunden natur, skipsfarten benytter
sjøarealene, eiendomsutviklere og de fleste andre næringsdrivende benytter
landjorden, jord- og skogbruk anvender produktive landarealer for sin
virksomhet, og reindriftsnæringen bruker store landareal. Det er likevel ikke gitt
at det oppstår grunnrente i disse næringene. Det kan skyldes flere forhold, blant
annet ineffektive reguleringer og lav lønnsomhet ved å utvinne naturressursene.
Det er i begrenset grad antallsbegrensninger som gir eksklusiv rett til
næringsutøvelse i for eksempel reiselivsnæringen eller skipsfart." (Side 89).
"Når naturressursene utnyttes effektivt, kan det gi avkastning langt ut over hva
en kan få gjennom annen næringsvirksomhet." (Side 93).
"Motsatt kan grunnrenten gjøre det mulig å drive en virksomhet med lavere enn
normal effektivitet fordi en viktig innsatsfaktor kan høstes gratis. Grunnrenten
vil da spises opp av ineffektiv organisering, produksjon eller lignende." (Side 89).
NHO Reiseliv advarer sterkt mot en skattetekning som medfører at nordlys,
midnattssol, opplevelsesturisme, norsk natur og vær skal gi grunnlag for en
særskilt skattlegging av såkalt stedegne næringer. Alle former for reiseliv er
internasjonalt konkurranseutsatt og har marginal avkastning. Hvis det skulle
finnes nisjer i reiselivet som gir ekstra høy avkastning vil dette være positivt for så
vel lokalsamfunn som det lokale arbeidsmarkedet. Norsk politikk må sette søkelys
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på å utvikle næringer og private arbeidsplasser, ikke på å søke ødeleggende
skatteformer som dette.
NHO Reiseliv ser at havbruket ikke er en næring som bruker naturressurser, men
at det er en næring som driver i naturen. Mange norske distriktsnæringer gjør
dette, og kan ikke av den grunn ilegges skatter på opp mot 3 gangen av ordinær
norsk selskapsskatt. Regjeringen bør derfor avvise selve tanken om at næringer
som driver i naturen skal skattlegges på den måten som flertallet i utvalget
anbefaler. Hvis dette etableres for havbruket så frykter NHO Reiseliv at også andre
distriktsbaserte næringer etter hvert blir rammet. Det vil ha ødeleggende kraft på
norske fortrinn, og vil være basert på en teoretisk antagelse om at deler av
næringslivet ikke er utsatt for internasjonal konkurranse. Ettersom utvalget flere
steder henviser til reiselivet så kan vi tydelige peke på at mange av de
distriktsbaserte næringene er blant våre mest konkurranseutsatte næringer, og at
dette også er næringer som er følsomme for valutaendringer.
NHO Reiseliv er opptatt av at vi skal utvikle også andre næringer langs kysten.
Ikke minst for å skape robuste lokalsamfunn. Slike samfunn er av stor betydning
også for reiselivet, og det er investeres på tvers av de distriktsbaserte næringer.
NHO Reiseliv viser for øvrig til Sjømat Norge og Norsk Industri sine høringer og
støtter mindretallets forslag.
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