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FORSLAG TIL ENDRING I GRUNNLAGET FOR FORMUESBESKATNING AV
OPPDRETTSKONSESJONER VIL SLÅ BEINENE UNDER LOKALT EIERSKAP

Denne uttalelsen er skrevet på vegne av Lofotrådet og Vesterålen regionråd, og består av
kommunene Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Andøy, Bø, Hadsel,
Lødingen, Sortland og Øksnes.
Til sammen utgjør kommunene 56 762 innbyggere i Lofoten og Vesterålen.
I forbindelse med fremleggelsen av forslag til statsbudsjett med tilleggsnummer ble det
foreslått endringer i formuesskatten. Forslaget som ble lagt frem var å redusere skatten på
arbeidende kapital fra 55 til 50 %. Dette vil gi en lettelse for alle bedriftseiere som har
«formuen» knyttet til alt fra fiskebåter, merder, industrilokaler og oppdrettsselskaper.
Samtidig ble det lagt frem forslag om å oppheve dagens praksis der fiskeri- og
havbrukstillatelser ervervet før 1998 ikke inngår i formuesskattegrunnlaget. For
havbruksbedriftene og oppdrettselskapene er det påpekt at omsetningsverdien fra siste
auksjonsrunde skal legges til grunn.
Den foreslåtte endringen om verdisetting av tillatelser vil øke skattetrykket dramatisk for
eierne til små og lokalt, norskeide havbruksselskap. Økt skattetrykk på eierne vil igjen føre til
svekket konkurranseevne til bedriftene. Disse bedriftene er svært viktig for sine lokalsamfunn
fordi de i stor grad har investert i, og bygget opp underliggende selskap som produserer smolt,
lokale brønnbåtrederier, slakting og lokal videreforedling. For store deler av kysten er derfor
disse lokalforankrede selskapene selve grunnstammen i bosetting og bolyst. Den foreslåtte
endringen vil favorisere de store børsnoterte selskapene med utenlandske- og andre eiere som
ikke betaler formuesskatt. Dette fordi børsnoterte selskap med utenlandske eiere som ikke
betaler formuesskatt vil ha en konkurransefordel, som gir dem høyere avkastning enn lokale
norskeide selskap, som derved på sikt vil kunne presses til å selge til disse børsnoterte
selskapene. Den foreslåtte endringen kommer på en tid hvor lønnsomheten i næringen er
svekket med økte produksjonskostnader, og innføring av andre særskatter. Næringen har
støttet innføring av en produksjonsavgift, og støtter også at salg av tillatelser skal gi
fellesskapet betydelige merinntekter utover ordinære skatter.

Hvis denne endring blir stående vil havbrukstillatelser for de små selskapene over natten bli
økt i verdifastsettelse til et betydelig nivå. For at eierne skal kunne betale den økte
formuesskatten vil de berørte bedriftene måtte ta ut ekstraordinært utbytte på flere titalls
millioner for hvert selskap.

Dette vil tappe selskapene for midler som ellers ville gått til påtrengte investeringer,
innovasjonsarbeid, utvikling av selskap og lokalsamfunn.
For små- og mellomstore familieeide havbruksbedrifter langs kysten, vil det bli en trippel
effekt slik budsjettforslaget ser ut nå, skatt som vil være uavhengig av økonomisk resultat og
evne;
-

Verdivurdering konsesjoner
Økning i grunnlag arbeidende kapital (rabatt på skattegrunnlag)
Økning i utbytteskattesats

I tillegg til produksjonsavgiften som er innført i 2021, vil det medføre følgende konsekvenser:

1. En forfordeling til utenlandske selskap som ikke betaler formueskatt og har derav et
helt annet konkurransefortrinn. Dette kan øke konsolideringen i havbruksnæringen
spesielt ved generasjonsskifte. Er det slik vi ønsker å ivareta kysten?
2. For børsnoterte selskap er utgangspunktet verdien pr. 31.12. med hensyn til
beskatning. Om lakseprisen faller, faller også aksjekursen og derav ligningsverdien
pr. 31.12. Noe som ikke skjer med skatt på arbeidende kapital (formuesbeskatning).
3. Utenlandske selskap betaler bedriftsskatt av resultatet og ikke av arbeidene kapital.
(formue).
For ikke å glemme: Eierne betaler normal bedriftsbeskatning og skaper arbeid direkte og
indirekte og derav skatter. Direkte og indirekte skapes en betydelig mengde arbeidsplasser og
verdier i regionen. Vesterålen regionråd er opptatt av at det tilrettelegges for videre vekst i
næringen. En endring slik den er foreslått vil kunne ha alvorlige negative konsekvenser på
sikt.
I Hurdalsplattformen påpekes nettopp viktigheten av havbruksnæringen innen både
matproduksjon verdiskaping, og det skrives: «Regjeringen vil legge til rette for videre vekst
for å skape flere arbeidsplasser, mer bearbeiding, større verdiskaping og økte
eksportinntekter.» Det gjøres også et poeng av at det skal stimuleres til innovasjon, nye
produksjonsformer og bruk av ny teknologi for å sikre økt bærekraft. Med dette som bakteppe
ber Vesterålen regionråd derfor om at regjeringen trekker forslag til endring i grunnlaget for
formuesbeskatning av oppdrettskonsesjoner, og at det gjøres en mer grundig vurdering av
konsekvensene.
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