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«Skattleggingens kunst består i å 

plukke fjærene fra gåsa slik at man får 

mest mulig fjær, og minst mulig 

hvesing». 

 
Sitatet over stammer fra finansministeren til solkongen Ludvig den 14. 
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Mange parallelle prosesser…..  

• Forenkle skattesystemet og bedre 

ressursbruken 

• Gjøre regelverket mer oversiktlig 

• Scheelutvalget 

• Landbruksbeskatningen ( arveavgift) 

• Grønn skattekommisjon 
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Regjeringserklæringen 

• Regjeringen vil styrke landbruket gjennom 

forenkling av lover, regler og støtteordninger. 

Det vil styrke kapitalsituasjonen, øke 

omsetningen og bedre rekrutteringen. 

• Regjeringen vil bruke målrettede skatteendringer 

for å styrke bondens økonomiske stilling. 

• Regjeringen vil legge til rette for å øke 

avvirkningen av skog 

• Regjeringen vil åpne for å utvide bruk av 

skogfond ( inv. i industri) 
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Berørte områder ( RNB våren 2014) 

• Salg av landbrukseiendom til nærstående 

• Tomtesalg under kr. 150.000,- 

• Gjennomsnittsligning av skogbruksinntekt 

• Skogfondsordningen 

• Gevinst ved vern av skog 

• Skogsveier, direkte utgiftsføring 

• Verdsetting av skog for formuesbeskatning 

• Fritak for eiendomsskatt 

• Betinget skattefritak ved ufrivillig realisasjon 
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Scheelutvalget 

Legge til rette for landbasert økonomi, noe å leve 

av etter oljen… 

Lavere satser, bredere grunnlag 

Omtaler beslektede næringer i negative ordelag: 

 

« Sjømanns- og fiskerfradraget kan bidra til å holde 
en for stor andel av arbeidsstyrken i næringer som 
har lavere verdiskaping enn andre næringer og bør 
på den bakgrunn oppheves» 
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Formuesskatten 

 

• uklart hvordan skogbruk vil rammes 

• utvalget er fornøyd med sjablongbaserte    

verdsettingssystemer for bolig og        

næringseiendommer 

• skogfaktoren er vesentlig 
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Skattesatsene  

 

• Kapitalinntekt 20% 

 

• Eierinntekt   41% 

 

• Næringsinntekt 20 + 11,4 + 15 = 46,4% 
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Hva betyr dette for skogbruket?  

Pluss-siden:     

Lavere sats på alm. inntekt 27 -> 20 

Noen kan få lavere marginalskatt 

Høyere bunnfradrag på formue 
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Minus-siden: 

 
Næringsnøytralitet 

Formuesgrunnlaget 

Marginalskatten øker for noen 

Fremføring av tidligere underskudd? 

Økt mva. på utleie, overnatting 

Vurdering av grunnrenteskatt på skogbruk 

Pendlerfradraget, mange deltidsarbeidere  
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Hva er viktigst for skogbruket? 

 

    ? 
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