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Statsbudsjettet for 2013 - innspill til finanskomiteen
Tiltakspakken for treforedlingsindustrien følges ikke opp
Skogbruket står overfor store utfordringer knyttet til nedgang i etterspørselen etter trevirke.
Innenlands treforedlingsindustri legges ned, transportkostnadene er høye og vi har mangel
på havner for eksport av virke. Konsekvensen av dette blir at skogbruket i Norge i økende
grad blir en marginal leverandør av trevirke til utenlandsk industri. Marginalmarkeder preges
av høy etterspørsel i oppgangstider og full stopp i nedgangstider. Rammevilkårene for
næringsutøvelse blir usikre og aktører faller bort. For Norge som nasjon betyr dette at en
stadig økende andel av det norske skogarealet vil bli økonomisk nullområde pga høye
transportkostnader til utenlandsk industri.
Verdikjeden skog er basert på fornybart råstoff og er en av de mest bærekraftige verdikjeder
vi har. Norge har mange gode forutsetninger for å lykkes, slik som råstoff og høy
kompetanse, men norsk industri har svakere rammevilkår enn konkurrerende land. Det er nå
viktig at det sørges for at norsk trebearbeidende industri får konkurransedyktige vilkår
samtidig som det legges til rette for å redusere transportkostnader og muliggjøre eksport av
råvarer på båt og bane.
NORSKOG savner derfor i dette budsjettet en tydelig satsning og oppfølging av tiltak for
treforedlingsindustrien, jernbane og tømmerkaier. Med Landbruksmelding, Klimamelding og
rapporten fra Riksrevisjonen friskt i minne, så hadde vi forventet en oppfølging av
tiltakspakken fra Revidert nasjonalbudsjett, med større fokus på skogbruksnæringen.
•

NORSKOG vil oppfordre Finanskomiteen til å gi klare signaler til regjeringen mht.
behovet for å følge opp treforedlingsindustrien med ytterligere tiltak.

At den bebudede ordningen for CO2-kompensasjon følges opp i regjeringens forslag, er
imidlertid gledelig. Det gir kraftkrevende industri som treforedlingsindustrien et lite løft,
samtidig som det er god klimapolitikk.
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Norge trenger en mer rasjonell eiendomsstruktur
Det er et klart uttalt politisk mål at avvirkningen i Norge bør økes og potensialet er anslått til
15 millioner m3 årlig. Det er bred faglig og politisk enighet om at dagens eiendomsstruktur i
Norge er til hinder forøkt avvirkning. Gjennomsnittseiendommen i norsk skogbruk er på ca.
500 da, ofte arrondert i spredte teiger, og gir grunnlag for en årsinntekt på om lag 20-30 000
kroner. Denne strukturen har negative effekter både for avvirkningsnivå, øvrig
ressursforvaltning og kompetansenivå. Både den økonomiske og teknologiske utvikling har
løpt fra denne eiendomsstrukturen. NORSKOG mener at det må legges til rette for at de
som ønsker å satse på skogbruk som næring får mulighet til å bygge opp rasjonelle
driftsenheter. Tilretteleggingen må gjøres ved bruk av gulrot og ikke pisk. Det finnes
interesserte kjøpere, men det mangler vilje til salg.
Dagens skatteregler kan gi opptil 51 pst. skatt på gevinst ved salg av eiendom ut av familien.
Det økte skattetrykket som ble innført fra 2006 fungerer som en brems på omsetningen av
landbrukseiendom fordi eier velger å beholde eiendommen fremfor å selge den ut av
familien – i påvente av at et familiemedlem finner det for godt å kjøpe. Slik sparer man skatt.
Samtidig øker gjennomsnittsalderen på eierne, og bidrar til «forgubbing» av næringen og
dertil lavere aktivitet i skogen. NORSKOG mener tapt verdiskaping som følge av lav
avvirkning på slike eiendommer overgår statens provenytap ved å oppheve denne
beskatningen. Å oppheve gevinstbeskatningen vil stimulere viljen til salg, og en vil åpne for
en større andel aktive eiere.
Oppregulering av kostpris for landbrukseiendommer
Fristen for å kreve oppregulering av kostpris for eiendommer som per 31. desember 2004
kunne selges uten gevinstbeskatning, nærmer seg. Det er et svært høyt antall eiendommer i
Norge som ikke har blitt realisert siden 2004, og som derfor vil be om å få fastsatt historisk
kostpris. NORSKOG etterlyser Finansdepartementets planer mht. hvordan dette skal
gjennomføres, ev. om man ser for seg en forlengelse av overgangsordningen.
•

NORSKOG oppfordrer finanskomiteen til å bidra til at skattereglene endres slik at de
ikke er til hinder for omsetningstakten av landbrukseiendommer, herunder at
potensielle skattefrie gevinster iht. oppreguleringsadgangen opprettholdes.

Om forslagene til skattelovendringer – Prop. 1 LS (2012-2013)
Formuesskatt
I Soria Moria II går den rødgrønne regjeringen inn for å
 opprettholde formuesskatten, men arbeide med endringer som bidrar til mer
rettferdig fordeling og bedre rammebetingelser for norsk næringsliv. (Vår
understrekning).
Det er derfor ingen overraskelse at regjeringen også for budsjettåret 2013 går inn for å
beholde formuesskatt. Regjeringen fokuserer imidlertid på at antallet som betaler
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formuesskatt stadig reduseres; 33 pst. av oss betalte formuesskatt i 2005, mens 17 pst. antas
å betale formuesskatt i 2013. Skatten antas imidlertid å bringe inn ca. 14,3 mrd. til
statskassen i 2013 – nesten en fordobling fra 2005. Med andre ord så rammes de som er i
posisjon til å betale formuesskatt, mye hardere enn tidligere, og det er kjent at de aller fleste
av disse er små bedriftseiere. Vi mener dette er brudd på løftet i Soria Moria II om å bedre
rammebetingelsene for norsk næringsliv hva gjelder formuesskatten.
•

NORSKOG mener at formuesskatt på arbeidende kapital svekker konkurranseevnen
til norske arbeidsplasser og bedrifter, og at den må fjernes.

Skattereformen 2006 – enkeltpersonforetak kontra aksjeselskap
Regjeringens egenevaluering av skattereformen i 2011 konkluderte med at det ikke ligger
noen skattemessig forskjellsbehandling av AS kontra enkeltpersonforetak. Det må da spørres
om hvorfor aksjeselskapsformen nå blir så hyppig brukt. I primærnæringene er det som kjent
andre lovverk som hindrer AS-formen, og disse har med andre ord normalt ikke noe annet
valg enn å drive som enkeltpersonforetak. Med dagens marginalskattesats i
primærnæringene på 51 pst., stimuleres ikke eierne til verken salg eller reinvestering.
Strukturendringer sitter langt inne med så svake incitamenter for salg. Det er med stor
undring at regjeringen fortsatt tviholder på oppfatningen om at primærnæringen ikke
trenger stimulans i form av bedre skattemessige rammebetingelser.
•

NORSKOG ber finanskomiteen arbeide for at skattereglene for enkeltpersonforetak
evalueres på nytt – ved hjelp av ekstern faglig ekspertise.

Eiendomsskatt på maskiner og annet tilbehør til verk og bruk
Det er beklagelig at regjeringen trekker tilbake sitt signal om å ville vurdere
problemstillingene som gjelder hva som skal tas med i eiendomsskattegrunnlaget for
maskiner mv. Prop. 1 LS kap. 18. Begrunnelsen for unnfallenheten er tynn, og hensyntar bare
kommunenes side av saken.
Det har nylig falt to tingrettsdommer om denne problemstillingen hva gjelder sagbruk. Blant
argumentene i dommene, er at sagbrukenes beliggenhet ikke gir grunn til å tro at annen
type virksomhet kan være aktuell i bygget, og dermed er dette et moment som taler for at
maskinene er en del av bygget, og dermed eiendomsskattepliktig. Dette er distriktsfiendtlig,
og rammer grisgrendte strøk i særdeleshet. Avgjørelsene underbygger at det er et stort
behov for en gjennomgang av eiendomsskatteloven. Bedriftseierne burde være forskånet fra
å bruke store beløp for å få avklart rettstilstanden som følge av dårlig lovarbeid.
•

NORSKOG oppfordrer finanskomiteen om å be regjeringen gjenoppta arbeidet med
eiendomsskatteloven.
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Fritak for eiendomsskatt på lavproduktive utmarksområder i statlig eie
NORSKOG registrerer at regjeringen vil gjennomføre de foreslåtte endringer om å frita
utmarksområder i statlig eie for eiendomsskatt. Vi mener at det er prinsipielt feil å skille
privat og statlig eie på denne måten, og at en objektskatt må gjelde for alle.

Med vennlig hilsen
NORSKOG

Mari Gjølstad
Næringspolitisk sjef
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