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Finansskatt – anmodning om ny vurdering
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen, som består av de åtte kommunene Holtålen, Røros,
Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen samt Hedmark og Sør-Trøndelag (observatør)
fylkeskommuner, behandlet på sitt siste møte en sak om den planlagte finansskatten.
Arbeidsutvalget gjorde følgende vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen ber regjeringen og Stortinget om å vurdere
vedtaket om finansskatt på nytt med utgangspunkt i de mange negative reaksjonene om
mulige konsekvenser.
Det vises til vurderingene i vedlagte saksutredning.
Uttalelsen sendes statsministerens kontor, Finansdepartementet og Stortinget.

Saksutredningen følger på neste side.

Med vennlig hilsen

Rune Jørgensen
Regionrådgiver
Kopi: Hedmark fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og stortingsrepresentantene fra SørTrøndelag og Hedmark

SAKSUTREDNING AU-MØTE 17.08.16
Sak 46/2016: Økt arbeidsgiveravgift for finansielle tjenester – uttalelse
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Skatteforliket som ble inngått mellom seks av partiene på Stortinget i vår, sier blant annet at det skal
innføres en finansskatt fra 2017. - Dette er en skatt på merverdien i finansiell tjenesteyting, og sees i
lys av at sektoren er unntatt fra merverdiavgift, heter det i forliket.
Regjeringen arbeider nå med hvordan skatten skal utformes, og vil etter alt å dømme presentere dette
i forslaget til statsbudsjett. Meldinger i ulike media tyder på at man vurderer å ta inn 3,5 milliarder
kroner ved å øke arbeidsgiveravgiften for banker og andre finansielle foretak.
Regjeringens utgangspunkt for skattereformen har blant annet har vært å redusere
bedriftsbeskatningen som et ledd i arbeidet med å skape vekst, omstilling og nye arbeidsplasser.
Reduksjon i selskapsskatten er derfor ett av de sentrale punktene i forliket.
I løpet av sommeren er det fra ulike hold kommet negative reaksjoner på signalene om utformingen av
finansskatten fra regjeringens arbeid.
– Økt skatt på finansnæringen kan få en rekke utilsiktede konsekvenser, og det kan svekke norsk
næringslivs tilgang på kapital i en kritisk omstillingstid for Norge, uttalte eksempelvis adm. dir.
Idar Kreutzer i Finans Norge til Hegnar.no. Han sier at det er uklart hva forlikspartnerne
mener med en «skatt på merverdien i finansiell tjenesteyting».
- Dette betyr at det blir langt dyrere for finansnæringen å ha egne faste ansatte i Norge.
Konsekvensen blir at det lønner seg å kvitte seg med egne ansatte og leie inn arbeidskraft eller
outsource oppgaver, sier leder Jorunn Berland i Yrkesorganisasjonens Sentralforbund (YS) til
organisasjonens nettside. Hun mener at dette kan føre til at tusenvis av arbeidsplasser flyttes til
lavkostland og at det blir dyrere for bedrifter og folk flest å benytte vanlige bank- og forsikringstjenester.
Lokalbanker over hele landet med mange ansatte og fysisk tilstedeværelse mener at de kan bli
ekstra hardt rammet av den nye finansskatten. Dersom dette blir utfallet, vil det ikke være en
god måte å opprettholde kunnskapsarbeidsplasser og et godt banktilbud over hele landet på.
Dette er allerede en stor utfordring, og i Fjellregionen står en av de åtte kommunene – Folldal –
uten eget lokalt banktilbud allerede.
Finans Norge har basert på tall og sektordefinisjon fra SSB regnet ut at for å dekke inn det
varslede provenybehovet på 3,5 mrd gjennom kun økning i arbeidsgiveravgift for finansforetak,
vil man måtte øke denne med 9,4 prosentpoeng, til 23,5 prosent.
Basert på 2015-tall, vil en slik økning i arbeidsgiveravgiften eksempelvis redusert DNB’s
resultat før skatt med 3 prosent og Eika-bankenes resultater før skatt med 6,6 prosent.
Dette vil bety at mange banker i distriktene får redusert sin egenkapital og dermed muligheten
til å delta i nærings- og samfunnsutviklingen i distriktene.
Det er etter regionrådgivers vurdering også riktig å se denne saken i sammenheng med den økte
arbeidsgiveravgiften fra 2014 for transportbransjen, energi og finanssektoren. Det finnes eksempler
også i Fjellregionen på transportbedrifter som er påført millionutgifter som følge av denne endringen,
noe som selvsagt er utfordrende for en hardt presset bransje.
Siden det ikke er kjent hvilket forslag regjeringen vil ende opp med, er det ikke mulig å ta stilling til
konkrete forslag. Men det er all grunn til å oppfordre regjeringen og Stortinget til å lytte til reaksjonene
fra næringen og vurdere nøye hvordan forliket skal følges opp. Dersom utilsiktede og ikke-vurderte
konsekvenser kan bli som næringen beskriver, er det ikke for sent å stoppe eller vurdere saken på
nytt.
Norge er ikke tjent med at det innføres en ny skatt som rammer næringslivet – spesielt i distriktene –
hardt.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen ber regjeringen og Stortinget om å vurdere
vedtaket om finansskatt på nytt med utgangspunkt i de mange negative reaksjonene om
mulige konsekvenser.
Det vises til vurderingene i vedlagte saksutredning.
Uttalelsen sendes statsministerens kontor, Finansdepartementet og Stortinget.

