Skatt som rammevilkår
Skatteregler for landbruket
i noen utvalgte europeiske land

Eivind 0. Haanes

Rapport 5 - 2001
HORCiES BONDELACi

&

<y

.,...-No_rs....,..,....k-----=-------,--,:-Landbrukssamvirke

Landbrukets
Utredningskontor
Schweigaardsgt. 34C
Pb 934 7 Grønland
N-0135 OSLO
1lf 22 05 47 00
Fax: 22 17 23 11
E-post: lu@landsam.com
http://lu.landbrnk.no

NORGES BONDELAG

Norsk
Landbrukssamvirke

Side Il

Forord
Skatter og avgifter er en sentral rammebetingelse for landbruksnæringen som for andre
næringer. Utformingen av skatte- og avgiftssystemet og nivået på skatter og avgifter har stor
betydning for disponibel inntekt for utøverne i landbruket. Innføring av et eget skattefradrag
for bønder er et eksempel på hvordan skatt kan brukes som et inntektspolitisk virkemiddel.
Denne rappo1ien er blitt til etter initiativ fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges
Bondelag på bakgrunn av et ønske om å kartlegge de viktigste reglene for beskatning av
landbruket i noen utvalgte land, og viser ulike eksempler på hvordan skattlegging kan brukes
som et inntektspolitisk virkemiddel. Denne kartleggingen vil forhåpentligvis utgjøre et
grunnlag for en skattepolitisk idedugnad.
Utredningen er ført i pennen av utreder Eivind 0. Haanes ved Landbrukets utredningskontor.

Oslo, april 2001
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1 Innledning
Skatte- og avgiftspolitikken er igjen satt på dagsordenen. I Regjeringens langtidsprogram for
2002-2005 (St. meld. nr. 30, 2000-01) er det varslet at Regjeringen vil legge frem en
st01iingsmelding der temaet er endringer i skattesystemet. Dette er et ledd i oppfølgingen av
budsjettforliket høsten 2000 mellom Arbeiderpartiet og sentrumspartiene.
I denne rapporten skal vi ta for oss skattesystemet i noen utvalgte land:

•
•
•
•
•
•

Danmark
Frankrike
Tyskland
Nederland
Sverige
Storb1itannia .

Bakgrunnen for de1me gjennomgangen er at det flere europeiske land har gjennomført til dels
betydelige endringer i skattesystemet. Både Sverige, Danmark og Tyskland har gjennomført
skattereformer som innebærer betydelige endringer. Nederland er i ferd med å gjennomføre en
omfattende reform. I denne framstillingen skal vi se nærmere på skattesystemene i noen
utvalgte europeiske land med henblikk på hvilke regler bøndene i disse landene blir berø1i av.
Hensikten med denne gjennomgangen er å gi eksempler på ulike måter å skattlegge
landbruket på.

1.1 Prinsipper for utfonningen av et skattesystem
Skatter og avgifter er lovpålagte overføringer av midler fra privat til offentlig sektor.
Skatteinntektene skal finansiere virksomheten til offentlig sektor. Dette er den mest opplagte
begrmmelsen for skatte- og avgiftsinnkreving. Uten skatteinntekter er det ikke noe økonomisk
grunnlag for offentlig sektor.
Imidle1iid skal også skattesystemet ivareta andre hensyn eim inntektsgrunnlaget for offentlig
sektor. Utjevning mellom ulike sosiale grupper er et slikt hensyn . Det er en politisk
målsetning å redusere de økonomiske ulikhetene mellom personer. Det sentrale virkemiddelet
for å sikre inntektsutjevning mellom ulike grupper er progressiv beskatning. Det innebærer i
korthet at personer med store inntekter relativt sett betaler mer i skatt enn de med lavere
inntekt.
Utjevningshensyn har tradisjonelt sett vært et viktig hensyn som har ligget til grunn for
utformingen av den norske skatte- og avgiftspolitikken. Likevel har utjevningshensynet alltid
blitt veid mot andre hensyn som for eksempel viktigheten av å sikre privatøkonomiske
incentiver. Det er en sentral målsetting å sikre en mest mulig effektiv bruk av nasjonens
samlede ressurser. Et skattesystem med mange og komplise1ie regler åpner for rene
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skattemessige disposisjoner uten annen hensikt enn å spare skatt. Dette er antatt å hindre en
best mulig utnyttelse av landets samlede økonomiske ressurser. Et enklere skatte- og
avgiftssystem, og med større vekt på direkte skatter vil saimsynligvis bidra til en mer effektiv
bruk av landets ressurser. Denne tankegangen ligger til grunn for mye av utredningsarbeidet
lrnyttet til skatte- og avgiftspolitikken som er utført de siste årene.
Utviklingen har gått i retning av å legge økende vekt på effektivitetshensyn når det gjelder
utformingen av skatte- og avgiftssystemet. Sentrale effektivitetshensyn er hensynet til
bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det i1mebærer at skattesystemet er
utformet på en måte som i størst mulig grad hindrer skattemotive11e investeringer, dvs.
investeringer som foretas utelukkende i den hensikt å spare skatt.
Slike hensyn som nevnt over var sentrale i utfonningen av den norske skattereformen av
1992. Stølen-utvalget (NOU 1999:7) oppsununerer prinsippene bak skattereformen på denne
måten:
•

Likebehandling. Skatten skal i størst grad være uavhengig av skatteyters disposisjoner.
Det vil si likebehandling mellom personer og bedrifter og mellom ulike sparefonner og
inntekter. Dette er det såkalte. "nøytralitetsp1insippet''.

•

Synunetri og samordning. I1mtekter og tilhørende utgifter skal behandles likt. Underskudd
skal kmme føres til fradrag mot overskudd og til samme skattesats.

•

Bredere skattegrunnlag og lavere skattesatser. Dette innebærer bedre samsvar mellom
skattegrunnlaget og de faktiske inntektene, og sikrer fordelingshensynene. Lavere
skattesatser reduserer lønnsomheten ved skatteplanlegging.

Av rapporten vil det framgå at flere av landene har hatt en utvikling i retning av de
prinsippene som er gjengitt overfor. Norge og Sverige er antakeligvis blant de landene som
har rendyrket disse prinsippene mest. Det er stor grad av likebehandling mellom næ1inger, og
relativt liten forskjell på beskatningen av ulike eieformer. Det har vært hevdet at Norge er det
landet som har gått lengst i å fjerne regler som bryter med nøytralitetsptinsippet (Ravnaas og
Talmo 2000). Hvorvidt dette er tilfelle eller ei, er ikke tema for de1me rappmien. Imidlertid
viser gjennomgangene av beskatningen av landbruk i disse landene, at det ikke er vanskelig å
finne eksempler på særordninger for ulike næringer.

1.2 Kilder og metode
Til grunn for gje1momgangen av ulike lands skattesystemer ligger rapporten "Taxation of
Agriculture in Europe" som er utarbeidet av et europeisk nettverk av landbruksøkonomiske
rådgivere - The European Federation of Agticultural Consultancy (EF AC). Dette arbeidet er
et sammendrag av rapporten, og belyser hovedtrekkene i skattesystemene til de ulike landene.
Andre kilder er trukket inn der elet er påkrevet. Disse kildene er det da henvist til.
I så vel den rapporten som utgjør hovedgrunnlaget for denne fremstillingen, som andre
bidrag, fremgår det at det er vanskelig å sammenligne skattesystemene. I rapporten "Skatter
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og avgifter i landbruket" (Andersen et al. 1994) og utredningen "Beskatning av private
personers næringsformue" (Ravnaas og Talmo 2000) har en valgt å peke på likheter og
ulikheter i skattesystemene, og unngått å sammenligne skattetrykket i ulike land. Dette gjelder
enten det er for næringslivet generelt eller landbruket spesielt. Det samme er også tilfellet for
de ulike offentlige utredningene som er benyttet i arbeidet med denne rappo1ien.
Begrunnelsen er den samme i alle tilfeller: variasjonen i nominelle skattesatser er et upresist
uttrykk for skattetryldæt ettersom både fradrags- og avsetningsmulighetene varierer fra land
til land. Det resulterer i svært vaiierende skattegrunnlag, og dermed også store variasjoner i
den skatten en må betale. I tillegg har det vist seg vanskelig å peke på hva som er en "typisk
virksomhet" enten det er "et typisk gårdsbruk" eller et "typisk aksjeselskap''. En har derfor
valgt å peke på likheter og ulikheter i de ulike skattesystemene, uten at en har tatt sikte på å
regne ut de ulike økonomiske effektene av det enkelte lands skattesystem.

1.3 Valutakurser
I rapporten som utgjør hovedgrunnlaget for denne framstillingen har en oppgitt verdier for
ulik trinn i i1rntektsskatten, fradrag og annet i euro . Det har vi valgt å gjøre også her.
Imidlertid har vi også regnet om beløpene til norske kroner og avrundet disse til nærmeste
hele hundre kroner og satt disse i parentes. Begrunnelsen for il<l<e bare å oppgi beløpene i
norske kroner er at bytteforholdet mellom norske kroner og euro har svingt mellom kroner
7,57 og 8,65 de siste årene. Til gnum for anslagene i norske kroner ligger den
gjennomsnittlige månedskurs til Norges Bank for mars 2001 på kr. 8, 16.

1.4 Disposisjon for resten av rapporten
Denne rapporten består av i alt åtte kapitler. I tillegg til innledningskapitlet er det også et
avslutnings.kapittel der lild1eter og ulild1eter mellom de gje1momgåtte land og Norge påpekes.
Hvert av de seks mellomliggende kapitlene tar for seg det enkelte land. Disse kapitlene er alle
bygget opp på den samme måten:
•

Generelle ranm1evilkår. Her omtales eieform i landbruket, samt regnskapslovgivning.

•

Inntektskatt. Her omtales skattesatser, bunnfradrag, ulike fradrags - og
avsetningsmuligheter.

•

Avskrivninger. Her omtales de viktigste reglene for avskrivninger.

•

Sosiale avgifter. Disse utgjør en betydelig del av skatter og avgifter i flere land, og
tilsvarer langt på vei vår hjemlige folketrygd og arbeidsgiveravgift.

•

Andre skatter. Her omtales ulike skatter om eiendomsskatt, arveavgift, samt indirekte
skatter og ulike avgifter.

•

Oppsummering som peker på hovedtrel<l< ved skattleggingen av bønder.
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2 Danmark
2 .1 Generelle ra1nmevilkår
2.1 .1 Selskapsfon11er i landbruket
Den dominerende eieform i dansk landbruk er enkeltmannsforetaket. 91 prosent av danske
gårdsbruk er enkeltmannsforetak. 7 prosent har en eieform som ikke er egne skattesubjekter,
og driftsresultatet utlignes på den enkelte deltaker. Det er bare 2 prosent av gårdsbrukene som
er eid av aksjeselskaper, derfor vil vi bare i begrenset grad konm1e inn på reglene for denne
selskapsformen.

2.1 .2 Regnskapslovgivning
I prinsippet er det ingen forskjell mellom bønder og andre næringsdrivende når det gjelder
regnskapsplikt. Alle bønder er bokføringspliktige, og må i det minste føre kassedagbok. De
fleste bønder er også regnskapspliktige. Regnskapet er da tredelt: et resultatregnskap, et
skatteregnskap og et merverdiavgiftsregnskap. Imidlertid er det et unntak fra
regnskapsplikten .. Gårder som eksisterte før I. juli 1999 og med areal på inntil 15 hektar eller
en leieverdi lavere enn 23. 522 euro (19 .200 honer) er unntatt for regnskapsplikt.

2.2 Inntektsskatt
llmtekt omfatter i prinsippet alle inntektskategorier som 101m, frynsegoder, renter og
overskudd fra næring. Inntekter fra kapital skattlegges etter egne regler. Ektefellene
skattlegges særskilt. Det vanlige er at næringsinntekten føres på den som arbeider mest på
gården. Videre kan underskudd i næring føres mot andre im1tekter.

2 .2 .1 Skattesatser
Ilmtekten fra gårdsbruket kan skattlegges på to ulike måter. Næringsinntekten kan, med basis
i gårdsregnskapet, im1arbeides i personinntekten. Skattleggingen av den består av tre
komponenter som vist i tabellen nedenfor:

Tabell 2.1
Skattetype
Bunnskatt

Skattetyper, innslagspunkt og skattesats. Euro og prosent
Innslagspunkt
Skattesats
4.200 euro

39,5 prosent

(34.300 kroner)
Mellomskatt

18.700 euro
(152.300 kroner)

Toppskatt

33.700 euro

6 prosent

15 prosent

(275.000 kroner)
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Dersom inntekten er lavere enn innslagspunktet, betaler skatteyteren ildce denne skatten. Det
meste av i1111tektene fra bunnskatten går til kommuner og fylker (amt). Kommunene kan selv
velge skattesats innenfor intervallet mellom 26 og 34 prosent av inntekten. Gjennomsnittlig
skattesats er 31,5 prosent. I tillegg til skatten som går til kommuner er det en statsskatt på 8
prosent. Brnrnskatten utgjør da omtrent 40 prosent av inntekten. Mellom- og toppskatten går
til staten. Mellom- og toppskatt er bruttoskatt, og bortsett fra bunnfradraget er det ingen
fradragsmuligheter i den delen av inntekten som ligger til grunn for disse skattene
Danmark har en næringsbeskatning som har visse fellestrekk med den norske
delingsmodellen. Det er også muligheter til å foreta skattefrie fondsavsetninger. Den delen av
overskuddet som er tilbakeholdt i virksomheten og beskattet med en firmaskatt på 32 prosent,
kan tas som lønn på et senere tidspunkt. Når dette uttaket skjer, beskattes det som vanlig
lønnsinntekt, men med fradrag for den allerede betalte firmaskatten. Dette gir muligheter for å
fordele inntekten mellom flere år, slik at en får redusert marginalskatten.
Tap i næring kan føres mot andre inntekter. Det er anledning til å fremføre tap i fem år.
Skattlegging i forbindelse med uttak av varer fra gården er fastsatt på grunnlag av husholdets
størrelse. Det opereres med faste mengder og priser.
Kapitalinntekter er inkludert i grunnlaget mellomskatt. Aksjeutbytte skattlegges på
mottakerens hånd. For utbytte under 4. 700 euro (38.400 kroner) er skattesatsen 25 prosent,
mens den er på 40 prosent på utbytte over dette beløpet. Gevinst på salg av aksjer er skattefritt
under forutsetning av at aksjene er børsnotert og verdien av disse er under 14.800 euro
(120.800 kroner). I tillegg er det et vilkår at en må ha eid aksjene i tre år. Ellers skattlegges
gevinsten som kapitalinntekt.

2.2.2 Avskrivninger
Avskrivningsreglene er langt på vei de smrune som for annen næringsvirksomhet.
Avskrivningene foretas etter saldometoden.
Leveringsrettigheter og andre immaterielle aktiva kan det ikke foretas avslaivninger på. Det
er heller ikke mulig å foreta avskrivninger på land som en eier. Jordforbedringstiltak av
permanent karakter kan det ikke foretas avskrivninger på . Andre jordforbedringstiltak kan
avskrives med inntil 20 prosent årlig.
Bygninger kan slaives av med inntil 5 prosent pr. år, men etter at 60 prosent av opprinnelig
kostpris er avskrevet, er avskrivningssatsen 2 prosent. Det er bygningens kostp1is som utgjør
avskrivningsgrunnlaget. Våningshuset kan det ikke foretas avskrivninger på, men inntil l
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prosent av husets verdi kan trekkes fra for vedlikehold. Dette fradraget er begrenset til 404
euro (3.300 kroner).
Maskiner med en verdi under 1198 euro (9.800 kroner) kan avskrives i kjøpsåret. Ellers er det
en valgfii avsktivningssats på i1mtil 30 prosent. Avskrivningssatsen for maskiner er på vei
ned, og i 2003 er det vedtatt at den skal ligge på 15 prosent. Buskap kan sluives av med i1mtil
28 prosent (2001) av en verdi som fastsettes av myndighetene.
Skog kan ikke avskrives. Kostnader knyttet til skogen blir kapitalisert, og trekkes fra
inntekten fra skogsdriften. Unntaket her er skog som er fredet eller vernet på ulikt vis.
Juletreplantasjer kan sluives av med i1mtil 20 prosent årlig, noe også fruktrær og bærbusker
kan. Investe1inger mindre enn 3.365 euro (27.500 kroner) kan skrives av med det samme.

2. 3 Sosiale avgifter
I Danmark er det en arbeidsmarkedsavgift på 8 prosent av nærings-og arbeidsinntektene. For
en bonde er det den delen av næringsinntekten som skal medregnes i personinntekten som er
grunnlaget for de1me avgiften. Denne avgiften er ment til å finansiere helse- og
trygdeutgiftene, men fungerer i praksis som en vanlig skatt. Avgiften betales fra første krone. ·
Imidlertid er den fradragsberettiget i personinntekten. Dette innebærer at den skattemessige
virkningen blir 3,7 prosent av itmtekten (NOU 1999:7). Inntekter av kapital er ikke med i
grunnlaget for denne avgiften.

2.4 Andre skatter
2.4.1 Eiendomsskatt
Eiendomsskatten i Danmark er en kommunal skatt. Den varierer fra kommune til kommune,
og er mellom 1,6 prosent og 3,4 prosent av eiendommens fastsatte verdi. Den
gjetmomsnittlige eiendomsskatten er 2,5 prosent. Skatteverdien er anslagsvis 25 - 50 prosent
av markedsverdien. Det er egne regler for skattlegging av næringseiendom som også omfatter
landbruket. For næringseiendommer er eiendomskatten redusert med 0,43 prosent.
Eiendomsskatt for den delen av eiendommen som benyttes i næring er fradragsberettiget i
inntekten.

2.4.2 Arveavgift
Når det gjelder fast eiendom, godtar myndighetene en takst som er inntil 15 prosent lavere
enn siste salg (Andersen et al. 1994). Arveavgiften er 15 prosent for den nærmeste familien.
For andre personer er arveavgiften på 36,25 prosent. Det er et bunnfradrag på 25.700 euro
(209.700 honer) . Foreldre kan gi itmtil 5.700 euro (46.500 kroner) som skattefti gave til sine
barn. Det innebærer at hveti barn kan få inntil 11.400 euro (93.000 kroner) i skattefri gave.
Svigerbarn kan fli 2.000 euro (16.300 kroner) skattefritt per år.
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2.5 Avgifter
2.5.1 Merverdiavgift
Merverdiavgiften er på 25 prosent, og skal betales hver tredje måned. Er omsetningen lavere
enn 67.200 euro (54.800 honer) er det tilstrekkelig med innbetalinger to ganger i året.

2.5.2 Andre indirekte avgifter
•

Energiavgifter. Det er spesielle avgifter på C02, diesel, elektrisitet og vann. Avgiftene er
betydelig lavere ved bruk i næringsvirksomhet. Det er ikke moms på disse avgiftene. I
tillegg har næringsdrivende visse lettelser. Energiavgiftene er delt inn i en energiskatt og
en spesiell C02 avgift. På drivstoff blir energiskatten refundert fullt og helt, mens 30
prosent av C02 avgiften refunderes.

•

Avgift på midler til å bekjempe skadedyr er 27 prosent.

•

Avgift på plantevernmidler er 13 prosent.

2.6 Oppsummering
Et særtrekk ved dansk beskatning er at andelen av skatteinntektene som skriver seg fra
personer er høy. Det finnes også flere eksempler på at næiingslivet behandles mer gunstig enn
hva som er tilfellet for personlige skatteytere. Eiendomsskatten for næringseiendom er 0,43
prosent lavere enn for øvrig eiendom, samt at flere avgifter blir refundert. Det er få
skatteregler bare for landbruket, men små gårder fra før 1999 har ikke regnskapsplikt. I tillegg
er det mulig å trekke fra et begrenset beløp til vedlikehold av våningshus.
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3 Franlaike
3 .1 Generelle rann11evilkår
3 .1.1 Eierfonner i landbruket
Det er to hovedformer:
•

Enkeltmairnsforetak. I 1997 var over 80 prosent av landbrukseiendommene drevet på
denne måten.

•

Sivile selskaper. Denne eieform omfatter i alt 12,5 prosent av landbrukseiendommene.
Det er to vaiianter av denne eierformen. Den ene er en form for samdrift som bygger på
en avtale mellom to eller flere bønder som må ha dette som sin hovednæring. Den andre
formen er selskap med begrenset ansvar. I et slikt foretak kan andre personer em1 aktive
bønder eie inntil 49 prosent. Slike selskap kan etableres med en enkelt partner eller
ektefelle/samboer. Deltakerne hefter ikke for mer enn den kapitalen de har skutt im1.

Ettersom andelen eiendonm1er som drives på individuell basis er så stor, har vi valgt å
konsentrere fremstillingen av skattereglene til bønder som driver sin virksomhet som
enkeltmannsforetak.

3.1.2 Regnskapslovgivning
I utgangspunktet foreligger det regnskapsplikt for alle næringsdrivende. Dette innebærer en
plikt til å bokføre utgifter og inntekter, samt å levere et regnskap for en gitt periode. Ettersom
de generelle regnskapsprinsippene er utarbeidet for industriforetak, er det utarbeidet et eget
regnskapssystem for landbruket. Dette er imidlertid ikke obligatorisk, og det er egne regler for
når en bonde er regnskapspliktig:
•

Gje1rnomsnittlig omsetning de to siste år lavere enn 45.735 euro (373.200 honer) er ikke
regnskaps pliktig.

•

Gjennomsnittlig omsetning de to siste år som er mellom 45 .735 og 76.225 euro (373 .200
og 622.000 kroner). Krav om momsregnskap basert bare på kassedagbok.

•

Gje1rnomsnittlig omsetning de to siste år som er støITe enn 76.225 euro (622.000 honer).
Krav om vanlig regnskapsplikt som inkluderer både momsregnskap og resultatregnskap.

I Frankrike er det to ulike måter å beregne landbruksinntekten på . Det ene er verdifastsettelse
og det andre er faktisk inntektsfastsettelse. Den sistnevnte måten finnes i to varianter: enkel
og standard.
•

Verdifastsettelse. Dette kan benyttes av bønder med en gjennomsnittlig årlig omsetning
under 76.224 euro (622.000 kroner) de to siste år. I 1997 benyttet 511.000 av i alt
754.000 bønder de1rne metoden for inntektsfastsettelse. Bonden må sende inn en
deklarasjon over i1mtekter som tjener som grunnlag for inntektsfastsettelse. For å kunne
fastsette inntekten foretar det offentlige en takst for hver region (departement) og for hver
produksjonstype. Antallet hektar og antallet dyr den enkelte bonde har multipliseres med
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de gjennomsnittlige verdiene på jord og produksjon. Denne er foreslått omlagt i samme
retning som småindustii. Da regnes 30 prosent av omsetningen som skattbar inntekt.
•

Faktisk inntektsfastsettelse - enkel. Denne kan benyttes av gårder med en årlig omsetning
mellom 76.224 og 274.408 euro (mellom 622.000 og 2.239.200 kroner) de to siste år.
Dette innebærer en enklere beregning av verdi på buskap og på avlinger. Storfe og svin er
fastsatt til 70 prosent av markedspris. De øvrige verdiene er fastsatt til 80 prosent.

•

Faktisk inntektsfastsettelse - standard. Denne benyttes av de øvrige. Her trekkes utgifter
fra inntekter.

3 .2 Inntektsskatt
Den franske skatten er en skatt på det samlede husholdet. Den samlede husholdsinntekten er
im1tektene fra alle personene i husholdet. Et hushold består vanligvis av ektefeller/samboere
og deres barn under 18 år. Husholdets i1mtekter fordeles på inntil sju ulike inntektskategorier.
Det er knyttet egne fradragsregler til hver inntektskategori:
1. Inntekt av eiendom

2. Indust1iell virksomhet og handelsvirksomhet
3.
4.
5.
6.

Jordbruk. 20 prosent bunnfradrag i1mtil et visst beløp
Ikke-komersielle aktiviteter
Inntekt fra lønnsarbeid inkludert pensjoner - 10-20 prosent fradrag.
Kapitalavkastning. Bum1fradrag

7. Diverse
Inntektene fra hver kategori summeres sammen for alle personer i husholdet. Den samlede
inntekten fra alle inntektskategoriene deles så opp i andeler. Hver voksen person har en andel,
mens barn har en halv andel hver. I tillegg til fradragene knyttet til hver kategori, er det et
bum1fradrag på 3.978 euro (32.500 kroner) for hver andel.
Når elet gjelder overskudd eller underskudd frajordbruksdriften, kan det føres mot inntekter
fra andre kategorier dersom inntektene fra de andre kategoriene sammenlagt er mindre enn
30.489 euro (248.800 kroner). Det er også anledning til å benytte seg av gjennomsnittsinntekt
de tre siste år ved beskatning. Denne i1mtektsgrensen gjelder for personen (e) som er utøver
av næringen, ikke for hele husholdet. Det er også egne skattebegrensningsregler for
ekstraordinære inntekter. Dette kalles kvotientsystemet. Ekstraordinære i1mtekter som er
større enn 22.866 euro ( 186.600 kroner) gis en skattemessig gunstigere behandling.
Det er også mulig å trekke fra underholdsbidrag fra husholdsi1mtekten. Dette fradraget er på
i1mtil 3.105 euro (25.300 kroner). Andre fradrag er for livsforsikring inntil 152 euro (1.200
kroner).
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I tillegg kan det også oppnås skatteutsettelse i forbindelse med vedlikeholdsutgifter til bolig.
Inntekten fra husene er en del av landbruksi1mtekten. Dette under forutsetning av at den som
driver gården også er eier av den.
Tap i næ1ing kan fremføres i fem år. Det er muligheter til å trekke fra utgifter som en følge av
kapitalinnsprøytning i nystartede foretak med økonomiske problemer.
Bønder som får inntekten sin fastsatt etter faktisk inntekt- metoden får fradrag i inntekten
dersom en er medlem i en godkjent regnskapsorganisasjon. Fradraget er inntil 20 prosent på
inntekter under 107. 781 euro (879 .500 lu-oner). Denne gruppen bønder har også muligheter til
å foreta skattefrie fondsavsetninger. Er inntekten på 2.286 euro (18. 700 kroner) eller lavere,
kan hele inntekten avsettes å denne måten. Er inntekten over 76.224 euro (622.000 kroner)
kan inntil 16.007 euro (130.600 kroner) avsettes skattefritt.
Kapitalinntekter knyttet til jordbruksvirksomheten er skattlegges som en del av
jordbruksim1tekten - ikke som kapitalinntekt.

3 .2 .1 Skattesatser
Den samlede skatten for husholdets beregnes med utgangspunkt i familiesituasjonen til den
som betaler skatt. Skatten utlignes for hver andel. Inntektsskatten er progressiv, og stiger fra
10,5 til 54 prosent for hver andel på denne måten:

Tabell 3.1
Inntektsgrenser og skattesatser. Euro og prosent
Inntektsgrenser
Skattesats
Inntil 3.989 euro
(32.600 kroner)
Mellom 3989 og 7826 euro
(32.500 - 63.900 kroner)
Mellom 7826 og 13.776 euro
(63.900 - 112.400 kroner)
Mellom 13.776 og 22.306 euro
(112.400 - 182.000 kroner)
Mellom 22.306 og 36.295 euro
(182.000- 296.200 kroner)
Mellom 36.295 og 44.759 euro

Skattefritt (bunnfradrag)

48 prosent

(182.000 - 365.200 kroner)
Over 44.759 euro

54 prosent

10,5 prosent
24 prosent
33 prosent
43 prosent

(365.200 kroner)
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3.2.2 Avskrivninger
I utgangspunktet er avshivningene basert på den økonomiske verdien av gjenstanden, og
gjenstandens levetid. Det er liten reell forskjell mellom bedriftsøkonomiske og skattemessige
avskrivninger. I Frankrike benyttes både lineære avskrivninger og saldoavshivninger.
Saldoavskrivninger benyttes for maskiner og utstyr som er kjøpt nytt, samt for bygninger
utført i lette materialer. Ellers benyttes linære avskrivninger.
Bønder som får inntekten fastsatt etter det vi har kalt faktisk-inntektsmetoden, og som
benytter saldometoden har anledning til å tilpasse avskrivningene i forhold til lineære
avskrivninger. Det gjøres ved hjelp av en multiplikator:
•

Avskrivningstid inntil 4 år: Satsen multipliseres med 1,5

•

Avskrivningstid mellom 5 og 6 år: Satsen multipliseres med 2

•

Avskrivningstid over 6 år: Satsen multipliseres med 2,5.

I praksis innebærer det en langt mer gunstig avskrivningsordning, og dermed lavere
beskatning.
En del av de inunaterielle verdiene som eksempelvis kvoter og produksjonsrettigheter kan
ikke avskrives. De fleste av disse kan heller ikke selges. Likevel finnes det unntak - retten til å
plante vindruer kan selges. Eventuelle gevinster skattlegges som kapitalinntekt. Imidle1iid kan
jord ikke avshives, heller ikke grum1arbeidene og den opprinnelige opparbeidelsen av
grunnen. Andre mer midlertidige forbedringer som grøftegraving etc. kan avskrives.
Bygninger utfø1i i lette materialer kan avskrives over 15 år. Andre bygninger har en
avskrivningstid på 20 år. Våningshus som ikke er fø1i i gårdsregnskapet kan ikke avskrives.
Maskiner og utstyr har lik avskrivningstid. Biler og traktorer kan avskrives over 5 år, mens
f6rhøstere, potetopptakere , slåmaskiner og lignende har en avskrivningstid på 8-10 år.
Arbeidsdyr og avlsdyr kan avskrives. Imidlertid kan ikke buskapen avskrives.
For at planteprodukter skal kmme avskrives må de ha en levetid på minst 12 måneder, og
kunne høstes flere ganger i deres levetid. Vimanker er det 25 års avskrivingstid på, mens det
er hele 40 år på frukttrær.

3 .3 Sosiale avgifter
De sosiale avgiftene beregnes ut fra den gjennomsnittlige landbruksinntekten de tre siste år.
Inntil en inntekt på 26.471 euro (216.000 kroner) er denne avgiften på 40 prosent for en
enslig bonde. For en bonde med familie er denne avgiften på 55 prosent av dette beløpet. For
inntekter utover dette taket er den på 25 prosent. Mesteparten av avgiften kan trel<l<es fra i
inntekten. De sosiale avgiftene er delt inn i sju ulike kateg01ier, og skal dekke:
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•

Helse- og sykehus utgifter (avgiften dekker ca. 70 prosent)

•

Barnetrygd

•

Pensjon

•

Ulykkesforsikring og uføretrygd

•

Drift av folketrygdsystemet
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3.4 Andre skatter
3 .4 .1 Eiendomsskatt
Eiendomsskatten er en kommunal skatt og va1ierer fra kommune til kommune. Det fremgår
det at eiendomsskatten er senket de senere årene. Beregningsmåten for den er behandlet i en
NILF-rapport. Jordrenten som er utgangspunktet for beregning av eiendomsskatt. Jordrenten
beregnes per hektar, og multipliseres med en skattesats som fastsettes i hver enkelt kommune,
noe som tilsier betydelig variasjon mellom de ulike kommunene (Andersen et al. 1994).

3.4.2 Fmmuesskatt
Det er formuesskatt i Frankrike, men næringsformuen er mmtatt fra formuesbeskatning. I
tillegg er bmmfradragene store. Formuer som er lavere enn 716.510 euro (5.846. 700 kroner)
er mmtatt fra beskatning. Formuesskatten varierer mellom 0,5 og 1,8 prosent. Høyeste
skattesats gjelder for formuer som er støITe enn 15.244.901 euro (124.398.400 kroner) er
skattesatsen 1,8 prosent.

3.4.3 Arveavgift
I likhet med andre land , er arveavgiften lavere for nærmere slektninger enn for andre som
arver. I innstillingen fra "arveavgiftsutvalget" (NOU 2000:8) gis det en oversikt over
arveavgifter i ulike land. Beløpene der er oppgitt i norske kroner. Der framgår det at fribeløpet
er på 405.900 kroner for ektefeller og 369.000 kroner for hvert barn. Gaver som er gitt
tidligere legges til arven. Arveavgiften er progressiv, og stiger fra 5 prosent på de første
61.500 kronene utover fribeløpet til 40 prosent på beløp over 13. 776.000 kroner. For søsken
er arveavgiften på 35 prosent på beløp inntil 184.500 kroner, og 45 prosent på arv som er
høyere enn dette beløpet. Det er reduse1i arveavgift på arv av landbrukseiendommer.

3 .5 Avgifter
3.5.1 Merverdiavgift
Den generelle merverdiavgiften er på 21 prosent. På mat er den 5,5. For jordbruksvarer og for
vann er den på 5 ,5 prosent.
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3.5.2 Særavgifter
Det er særavgifter på oljeprodukter og en rekke andre produkter. Størrelsen på disse er
imidlertid ikke oppgitt i rapporten.

3.6 Oppsum1nering
Et særtrekk ved det franske skattesystemet er at det er hele husholdet som beskattes samlet.
Det er ulike regler knyttet til hver inntektskategori. Frankrike er et land der de ulike
inntektskategoriene bare delvis ses i sammenheng - det er begrensinger på hvor mye av et
eventuelt underskudd i næring som kan føres mot andre i1mtekter.
Det er formuesskatt i Frankrike, men bunnfradraget er høyt. Det innebærer at det er langt
færre som omfattes av formuesskatt enn i Norge. I tillegg er næringsformue helt mmtatt for
beskatning.
I tillegg utgjør landbruk en egen i1mtektskategori med spesielle regler. Eksempelvis eksisterer
det et eget jordbruksfradrag på inntil 20 prosent av inntekten. Det er også mulig å avsette
reserver i forbindelse med vedlikehold av våningshus. Det er også mulig å oppnå
skattefradrag dersom en benytter et godkjent regnskapskontor.
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4 Tyskland
4.1 Generelle ra1nn1evilkår
4 .1.1 Eieformer i landbruket
95 prosent av gårdsbrukene i Tyskland er eid og drevet av enkeltpersoner. 2 prosent er
samd1ifter, og resten er eid av et selskap med begrenset ansvar. Det er særlig i det tidligere
Øst-Tyskland at gårdene er eid av juridiske personer.

4.1.2 Regnskapslovgivning
Det er ikke alle gårdsbruk som har regnskapsplikt. En tredjedel av alle gårdsbruk i Tyskland
er regnskapspliktige. Det er følgende grenser for når en gård er regnskapspliktig:
•

Årlig omsetning større enn 255.645 euro

•

Økonomisk verdi av selvdyrket jord større enn 20.451 euro

•

Årlig fortjeneste større enn 24.352 euro

•

For gårder som er mindre enn 20 hektar dyrket mark (leid og eid) eller dersom det er 50
besetningsenheter.

Over halvparten av gårdsbrukene blir inntektsbeskattet på grunnlag av gårdens verdi. Det
skattemessige overskuddet blir da fastsatt på grmmlag av gårdens verdi. Til gnnm for denne
verdien ligger en offentlig takst. Skatten avhenger av den takse1ie verdien per hektar.
Eksempelvis er gårder med en verdi på 153 euro ( 1.200 honer) per hektar estimert til å gi et
overskudd per hektar på 205 euro ( 1. 700 kroner), mens gårder med en verdi per hektar på
1023 euro (8.300 laoner) er estimert til å gi et overskudd på 460 euro (3.800 honer) per
hektar. En gård som er 10 hektar stor med en taksert verdi på 153 euro (1.200 kroner) per
hektar vil da få en beregnet inntekt på 2.050 euro (17.000 kroner). Dette ville da være skattbar
i1mtekt for en slik gård. I tillegg gis det et tillegg i i1mtekten for gårder med "spesiell bruk"
som hagebruk. Andre inntekter (inkl. skog) fastsettes i tillegg til denne.
Skogeiendommer er ikke bokføiingspliktige. 65 prosent av omsettingen til skog kan trekkes
fra som utgifter. Der tømmeret er solgt på rot er det mulig å trekke fra 40 prosent av
omsettingen som utgifter.
I Tyskland følger ikke regnskapsåret kalenderåret. Hovedregelen er at regnskapsåret går fra 1.
juli til 30. juni, og at inntekten splittes opp og fordeles på to kalenderår.

4.2 Inntektsskatt
I Tyskland er det individet eller selskapet som er skattesubjektet. Når det gjelder ektefeller,
kan de dele skatten mellom seg. Det er sju ulike i1mtektskategorier i Tyskland:
1. Inntekt fra jord- og skogbruk
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Inntekt fra handel og industriforetak
Im1tekt fra personlig tjenesteyting
Lønnsinntekt
Ka pi talirmtekter
Leiei1mtekter
Inntekter fra pensjoner og andre inntektskilder

Etter den tyske skatteloven er inntekt fra de tre første kategoriene definert som en virksomhet
som er beregnet til å gi overskudd.

4.2.1 Skattesatser
I 1998 varierte inntektsskatten mellom 25,9 prosent og 53 prosent. Det er et bunnfradrag på
6.322 euro (51.500 kroner). Skattesatsene er slite

Tab ell 4.1
Inntektsgrenser og skattesatser. Euro. Prosent
Inntektsgrenser
Skattesats
Inntil 6.322 euro
(im1til 51.500 kroner)
6.322 - 28.454 euro
(51.500 - 232.200 kroner)
28.455 - 61.375 euro
(232.200 - 500.800 kroner)
61.376 euro og høyere
(Over 500.800 kroner

0 prosent (bmmfradrag)
25,9 - 33,3 prosent
33,4 - 53 prosent
53 prosent

For næringsdrivende er toppsatsen i år 2000 på 47 prosent og skal reduseres til 42 prosent
im1en 2005. Dermed blir skattesatsene for lønns og næringsinntekt de samme.
Dersom en virksomhet skal regnes som jordbruks- eller skogbruksvirksomhet stilles det visse
krav til virksomhetens omfang. Eksempelvis er det en minimums arealgrense for beite til dyr.
Det er også mulig å skattlegge tilleggsnæringene etter samme regler som for
jordbruksvirksomhet, men da skal aktiviteten av tilleggsnæiingen i utgangspunktet lmyttes til
gårdsdriften. Som en hovedregel er det bare deler av tilleggsinntektene som regnes som
jordbruksi1mtekt. Sammenlignet med andre næringer har bønder en del skattemessige
fordeler.
Denne lokale handelsskatten er en kommunal skatt som utgjør så mye som 16 prosent av den
delen av overskuddet som er over 73 .626 euro (600.800 kroner). Denne er landbruket mmtatt
fra.
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Subsidier skattlegges som en del av inntekten. Imidlertid er det noen unntak. Bidrag til
pensjoner og til faglig utvikling er skattefrie. Det samme er også bidrag som gis i forbindelse
med at bonden avvikler driften . Grensen for beskatning er 18.406 euro ( 150.200 kroner).
Det er et generelt inntektsfradrag på 664 euro (5.400 kroner) for bønder. Dette gjelder dersom
inntekten er lavere enn 30.677 euro (250.300 kroner). Det er redusert skatt av ekstraordinære
inntekter. Ekstraordinære inntekter av skogsdrift beskattes spesielt gunstig. Da skattlegges
bare 1/5 av denne.
I tillegg er det også skattefradrag på 61.355 euro (500.700 kroner) dersom deler av
eiendommen selges i forbindelse med arveoppgjør. For å oppnå dette fradraget, må den som
søker om det, drive gården videre. Fradraget er også avhengig av inntekten fra gårdsd1ift. Er
denne inntekten høyere enn 17.895 euro (146.000 kroner) faller det bort.

4.2.2 Avskrivninger
Jord kan ikke avskrives. Imidlertid kan kostnader knyttet til jordforbedringstiltak utgiftsføres.
Leveringsavtaler og jaktrettigheter kan ikke avsklives. U1mtak fra dette er melkekvoter og
dyrlcingsrettigheter for vin som kan avsklives.
Det benyttes lineær avskrivninger. Maskiner kan avskrives over 10 år, mens traktorer og biler
har en avskrivningstid på hhv. 8 og 5 år. Dette er maksimalt, og en kan velge en kortere
avshivingstid. Det er anledning til å skrive av inntil 20 prosent per år.
Besetninger kan avskrives. Avskrivningstiden ligger på 3 til 5 år. Høns kan avsklives over
1 % år. Frukttrær og bærbusker kan avskrives. Avskrivningsmetoden varierer mellom 5 og 20
år avhengig av type.

4.3 Sosiale avgifter
De sosiale avgiftene er relativt høye i Tyskland. De er på til sammen nærmere 40 prosent, og
er likt fordelt mellom arbeidsgiver og - taker.:
•

Pensjonsforsikring: 19 ,5 prosent

•

Helseforsikling: 13 ,8 prosent

•

Arbeidsløshetsavgift: 6,5 prosent

•

Bidrag til behandling: 1, 7 prosent.

Avgiften beregnes av lønn inntil en øvre beløpsgrense. I innstillingen fra "Stølen-utvalget"
(NOU 1999:7) opplyses det at de1me beløpsgrensen varierer mellom 300-400.000 kroner alt
etter hvilken avgift det er tale om. Avgiften kan være opptil 20 prosent av lønnen.
I rapporten som ligger til grunn for de1me fremstillingen, pekes det på at bønder står utenfor
mange av disse ordningene, og betaler en langt lavere avgift. For en inntekt fra landbruk på
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40.900 euro (333.700 kroner), så må bonden betale til sammen 719 euro (5.900 honer). Det
innebærer en betydelig besparelse i forhold til hva lønnsmottagere og andre næringsdrivende
må betale. Når det gjelder pensjonen, betales det en fast avgift på 171 euro ( 1.400 haner) for
bonden, samt et tilsvarende beløp for ektefellen. Dette beløpet er fast, uavhengig av inntekt.
Den maksimale helseforsihingen en bonde må betale er 374 euro (3.100 haner).
Dette innebærer at tilskuddet til de ulike ordningene er vesentlig lavere for bønder, men til
gjengjeld er ikke dekningen så god som den er for lønnsmottakere.

4.4 Andre skatter
4.4.1 Eiendomsskatt
Denne er ikke oppgitt i rapporten. I innstillingen fra "Eiendomsskatteutvalget" (NOU
1996:20) fremgår det at grunnlaget for eiendomsskatten er langt lavere enn markedsverdien,
og at jord- og skogbrukseiendommer er gjenstand for gunstig beskatning. I en tidligere
rapport som har gjennomgått skattleggingen av bønder i de samme europeiske land, fremgår
det at eiendomsskatten vmierer mellom 80 og 240 ho ner per hektar (Andersen et al. 1994).

4.4.2 Arveavgift
Når det gjelder arv av næringsformue så skattlegges det etter laveste sats uansett om det er
familie eller andre om overtar. Grunnlaget for arveavgiften er 60 prosent av den fastsatte
arvetaksten. Det er ulike bunnfradrag uavhengig av hvor nær slekt de arveberettigede er.
Bunnfradraget for ektefeller er 306 .775 euro (2.503.300 kroner), mens bunnfradraget for hvert
barn som arver er på 204.576 euro (1.669.300 kroner). Arveavgiften varierer fra 7 til 30
prosent. Høyeste sats benyttes på arv som er større enn på 25.564.594 euro (208 .607.000
kroner) over bunnfradragene.

4.5 Avgifter
4.5.1 Merverdiavgift
Den generelle merverdiavgiften er på 16 prosent. For jordbruksvarer er den 10 prosent og for
skogprodukter er den på 6 prosent.

4.5.2 Andre avgifter
I tillegg er det også en rekke andre avgifter på olje, biler etc, men størrelsen på disse er ikke
oppgitt i rapporten som ligger til grunn for denne fremstillingen. Imidlertid opplyses det at
avgiften er 1 prosent lavere for landbruks- og skogbruksvarer.

LU-rapport nr. 5- 2001

Skatt som rammevilkår

Side 19

4.6 Oppsun11nering
Den nylig vedtatte skattereformen i Tyskland bygger på mange av de samme prinsippene som
den norske reformen i 1992. Tydeligst ses det i forholdet mellom personlige skatteytere og
næ1ingsdrivende. Likevel er det flere fradragsmuligheter enn det er i Norge. I tillegg er det
også flere eksempler på at næringsdrivende og personlig skatteytere behandles ulikt. Tyskland
er også et av landene i denne utredningen som omfattes av flere fordeler som er spesielt for
landbruket. Landbruket er både fritatt for handelsskatt og har lavere eiendomsskatt for å
nevne noe. I tillegg er de sosiale avgiftene - som er relativt høye - lavere for bønder enn for
andre næringsdrivende.
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5 Nederland
5 .1 Generelle ra1nn1evilkår
5 .1.1 Eieformer i landbruket
Den vanligste eieform i nederlandsk landbruk er enkeltmannsforetaket. Imidlertid er samdrift
en eieform som ofte er brukt der ektefeller eller samboere driver et gårdsbruk i fellesskap.
Samdrift er også brukt i forbindelse med eiendomsoverdragelser. Samdrifter er ikke egne
skattesubjekter, og skatten fordeles på deltakerne. Det kan oppnås spesielle skattefradrag der
hvor ektefellen er aktivt med i driften som ansatt.

5.1.2 Regnskapslovgivning
Det er regnskapsplikt for alle bønder i Nederland.Iinntekter og utgifter aktiveres uavhengig av
når betalingen skjer. Aktiva og passiva bokføres til anskaffelseskost.

5 .2 Inntektsskatt
5.2.1 Skattesatser
Skattesatsene vaiierer mellom 36,45 prosent og 60 prosent på denne måten:
Tabell 5.1
Inntektsgrenser og skattesatser. Euro. Prosent
Inntektsgrenser
Skattesats
Inntil 3.910 euro
(I1mtil 31.900 kroner)
3.910 - 21.410euro
(31.900 - 174.700 kroner)
21.411- 47.090 euro
(174.700 - 384.300 kroner)
Over 47.090 euro
(Over 384.300 kroner)

Skattefritt (bunnfradrag)
36,45 prosent
50 prosent
60 prosent

Det første skattetlinnet utgjøres for det meste av sosiale avgifter. Det er bare 7,1 prosent av
inntekten i dette intervallet som er inntektskatt; resten er sosiale avgifter.
Det er ingen skatt på rentei1mtekter, og skatten på aksjeutbytte er på 25 prosent. Selskapet får
ikke fradrag for utbetalt aksjeutbytte, og skatten på selskapets overskudd er 35 prosent.
Underskuddet kan fremføres de tre neste årene. Alle næringsdrivende i Nederland har
anledning til å benytte seg av ulike adgangen til fondsavsetninger og andre ulike
skatteutjevningsordninger. Eksempelvis kan man beskattes på grmmlag av en kalkulert
gjennomsnittsinntekt for de tre siste årene. På den måten unngår man høy marginalskatt i år
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med relativ høy i1rntekt. Det er også mulig å bygge opp reserver for kostnadsutjevning, noe
som sikrer en jevnere in11tektsfordeling, og reserver for miljøinvesteringer.
I tillegg til generelle ordninger som gjelder for hele næringslivet, har de ulike næringene
spesielle fradrag. Det spesielle regelverket, som gir skattemessige fordeler, er begrunnet ut
fra at en sentral i1mtektsfaktor i jordbruket - jord - ikke kan avskrives. Som en følge av dette
er eksempelvis gevinster ved salg av land skattefrie.
Det er store, spesielle skattefradrag for skogsdrift. Disse fradragene må gjøres i i1mtekt fra
skogsdriften og kan ikke føres mot annen inntekt.

5.2.2 Avskrivninger
Det er valgfritt hvilken avskrivningsmetode som benyttes. Melke- og sukkerkvoter kan
avskrives. Avskrivningstiden er 8 år for melkekvoter, og fem år for sukkerkvoter.
Jord kan heller ikke avskrives . Imidlertid kan jordforbedringer som drenering avskrives.
Forbedringer som er permanente kan ikke avskrives.
Bygninger avskrives med 3 til 4 prosent årlig. Drivhus og lignende kan gis en kortere
avskrivningsperiode etter avtale med de lokale skattemyndighetene. Den vanlige perioden er
da 15-20 år.
Maskiner kan avskrives . Avskrivningsperioden er mellom fem og åtte år. Eksemplene
nedenfor viser lineære avskrivninger for maskiner:
•

Traktorer: 7 år

•

Høstere: 5-7 år

•

Andre maskiner: 5-8 år

Når det gjelder dyr, så kan syke og gamle dyr avslaives, men det er ikke en generell adgang
til avskrivninger av dyr.

5.3 Sosiale avgifter
De sosiale avgiftene er på i alt 29,25 prosent. Imidlertid er grunnlaget for avgiften bare
inntekter opp til 21.111 euro 172.300 kroner) . Denne avgiften er ikke fradragsberettiget i
inntekten, og dekker pensjon og helseutgifter. Selvstendig næringsdrivende må i tillegg betale
en egen avgift på 7,9 prosent av arbeidsinntekten. Bunnfradraget for denne inntekten er på
13.160 euro (107.400) kroner), mens det ikke svares avgift på inntekter over 38.113 euro
(311.000 kroner). Denne avgiften er fradragsberettiget. Denne avgiften omfatter ikke
selvstendig næ1ingsdrivende som bønder, men det er fremmet forslag om at den skal gjøre
det.
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5 .4 Andre skatter
5 .4.1 Eiendomsskatt
Eiendomsskatten er en lokal skatt som varierer fra kommune ti I kommune. Den er ikke
oppgitt i rapporten som ligger til grunn for fremstillingen.

5.4.2 Arveavgift
Arveavgiftene er høye i Nederland. Den laveste satsen er på 6 prosent, mens den høyeste er på
hele 68 prosent. Det er små fradrag for arv fra foreldre til barn, men store fradrag når
ektefellene er arvinger. Det er også store fradrag i arveavgiften i de tilfellene der barn arver
næringsdom.

5.4.3 Formuesskatt
Formuesskatten er på 0,7 prosent av fornmen. Det er et bum1fradrag for enkeltpersoner på
67 .580 euro (551.500 kroner). For ektepar er bunnfradraget 109.361 euro (892.400 kroner).
Næringsformuer som er mindre enn 95.748 euro (781.300 kroner) er unntatt for beskatning,
mens formuer som er større enn dette beskattes med 68 prosent av formuesverdien.

5.5 Avgifter
5.5.1 Merverdiavgift
Merverdiavgift. Den generelle merverdiavgiften er på 17,5 prosent. Merverdiavgiften på
matvarer er på 6 prosent. Den samme satsen benyttes også for vaim og jordbruksvarer.

5.5.2 Miljøavgifter
Miljøavgifter. Dette er lokale avgifter. Skattene er beregnet ut fra hvor store kostnader bruken
av grunnvann, energi, avfall og drivstoff koster miljøet. I tillegg har deler av Nederland en
spesiell skatt som går til vedlikehold av poldere.

5.6 Oppsu1m11ering
Nederland særpreges ved relativt høye sosiale avgifter og at marginalskatten er relativt høy.
Næringseiendom er omfattet av både lavere arveavgift og lavere eiendomsskatt. I tillegg er
deler av næ1ingsformuen unntatt fra formuesbeskatning, mens andre deler av den skattlegges
med deler av dens verdi. Nederland er også et eksempel på landbruket er gitt skattemessige
fordeler. Eksempelvis eksisterer det et eget jordbruksfradrag som er begrunnet med at
hovedaktivumet for bonden - jord - ikke kan avskrives.
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6 Sverige
6.1 Generelle ran1mevilkår
6.1.1 Eieformer i landbruket
I Sverige er det enkeltmannsforetaket som dominerer i landbruket. 76,5 prosent av
jordbrukseiendommene er organisert slik. 18,5 prosent er samdrifter. Det er bare 2 prosent
som er aksjeselskap eller andre eieformer med begrenset ansvar.

6.1.2 Regnskapslovgivning
I Sverige er det regnskapsplikt uansett eieform. Det er også en plikt å oppbevare bilag i 10 år.
Tidligere åpnet en egen regnskapslov for jordbruket (JBL) for enklere regnskapsrutiner. Fra
2001 er denne loven opphevet, og det er ingen forskjell mellom jordbruket og annen
næringsvirksomhet når det gjelder regnskapsplikt. Bruk over en viss størrelse (omsetning på
20 basepunkter - ca. 90.000 euro (720.000 kroner)) er også pliktige til å levere fullstendig
årsregnskap. Kravene til slike regnskap skiller seg lite fra regnskap de øvrige næringsdrivende
må levere. Dette innebærer økte krav i forhold til tidligere.

6 .2 Inntektsskatt
6.2.1 Skattesatser
Inntektsskatten er todelt. Det er en kommuneskatt som vaiierer mellom 26,5 og 34 prosent.
Denne fastsettes av kommunene og utgjør i gje1momsnitt 31 prosent. Statsskatten er i to trinn
- på hhv. 20 og 25 prosent. Marginalskatten på inntekter over 28.000 euro (228.500 kroner) er
på 60 prosent.
Marginalskatten for en bonde varierer mellom 48 og 75 prosent når en inkluderer sosiale
avgifter. Det er et skattetak på 60 prosent, noe som innebærer at ingen skal betale mer enn 60
prosent skatt av sin inntekt. Dette har særlig betydning for personer med stor positiv formue.
Bønder har noen skattefordeler. Eksempelvis kan 25 prosent av i1mtekten ele første fem årene
unntas beskatning. I Sverige skattlegges selvstendig næringsdrivende på en måte som har en
del fellestrekk med vår delingsmodell. Det innebærer at deler av i1mtekten fra gården
beskattet som kapitalinntekt med en skattesats som da vil være lavere eim marginalskatten.
Kapitalskatten er i dag på 30 prosent.
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6.2.2 Avskrivninger
Jord kan ikke avskrives. Imidlertid kan ulike jordforbedringstiltak avskrives. Grøfter kan
avskrives med 10 prosent årlig, mens andre jordforbedringstiltak kan avskrives med 5 prosent
årlig.
Maskiner shives av etter den beregnede levetiden for maskinen. Imidlertid kan det benyttes
en avskrivningssats på 30 prosent. Differansen mellom 30 prosent og 10 prosent utgjør da en
skattereserve.
Dyr regnes som omløpsmiddel og utgiftsføres når de kjøpes. Frukthager og bærbusker kan
enten utgiftsføres når det kjøpes eller avskrives.
I Sverige er det mulighet til å foreta fondsavsetninger med skattereduksjon. Hensikten er å
likebehandle personlig eide foretak med aksjeselskaper. I korthet går det ut på at den delen av
overskuddet som beholdes i virksomheten skattlegges med 28 prosent i stedet for vanlig
illl1tektsskatt. Dette gir en mulighet til å tilbakeføre underskudd, samt at det også er en form
for skattekreditt. Reglene er også slik at dersom midler fra dette fondet tas ut som lølll1, så
skal uttaket beskattes som lønn. Da får man tilbakebetalt skatten på 28 prosent. I praksis vil
denne avsetningen fungere som en skattereserve.
Det er spesielle regler for avskrivning av skog. Inntil 50 prosent av kjøpesummen kan skives
av ved kjøp. Dem1e kommer ikke til beskatning før eiendommen evenh1elt blir solgt. Disse
reglene gjør det også mulig å skattlegge inntekten fra skogsd1ift som kapitalilll1tekt.

6.3 Sosiale avgifter
Bønder og andre næringsdrivende betaler sosiale avgifter på 31, 25 prosent av nettoinntekten
fra næring. I tillegg er det et bum1fradrag på 5 prosent av inntekten begrenset oppad til et
fradrag på 1. 060 euro (8. 700 kroner). For 2000 er denne avgiften foreslått redusert til 31, 11
prosent. Avgiften for helseforsikring kan reduseres om en aksepterer karensdager. Tre
karensdager reduserer de sosiale avgiftene til 30,07 prosent, mens 30 karensdager reduserer
avgiften til 28,89 prosent.

6.4 Andre skatter
6.4.1 Eiendomsskatt
Eiendomsskatten er fradragsberettiget i næringsinntekten. Det er tre ulike skattesatser:
•

Hytter og hus: 1,5 prosent

•

Næringseiendom: 1,0 prosent

•

Industrieiendom: 0,5 prosent
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6.4.2 Formuesskatt
Det er formuesskatt i Sverige. Bunnfradraget er på I 08.882 euro (888.500 kroner).
Skattesatsen er på 1,5 prosent. Det er hele familiens formue som er skattegrunnlaget. Aktiva
lmyttet til jordbruk og næringsliv for øv1ig er unntatt fra formuesbeskatning.

6.4.3 Arveavgift
Det er et bunnfradrag for lengstlevende ektefelle eller samboer på 32.941 euro (268.800
haner) før arveavgift beregnes. Hvert barn kan trekke fra 8.235 euro (67.200 kroner) før
arveavgift beregnes. Arveavgiftene varierer fra 10 til 30 prosent der den høyeste satsen
gjelder for beløp over 70.588 euro (576.000 haner). Gaver mindre enn 1.176 euro (9.600
haner) er skattefrie.Utgangspunktet for avgiftsberegningen er markedsverdi, men verdien av
næringseiendommer settes til 70 prosent av markedsverdi.

6.5 Avgifter
6.5.1 Merverdiavgift
Den generelle merverdiavgiften er på 24 prosent. Den er på 12 prosent for mat, og 6 prosent
på en enkelte andre tjenester som passasje1iransp01i.

6.5.2 Andre avgifter
I likhet med andre land finnes det en del skatter og avgifter på forbruk av bestemte varer. Det
er særlig energiavgiftene som utgjør en stor kostnad for bonden. Det gjelder C02 avgift,
avgift på bensin og diesel, samt elektrisitetsavgift. I tillegg er det avgifter på gjødel og på
traktorer.
I rapporten som ligger til grunn for denne fremstillingen fremheves det at disse avgiftene
representerer en betydelig skattebyrde for den svenske bonden.

6.6 Oppsummering
Sverige har gått relativt langt i å etablere et nøytralt skattesystem med et relativt bredt
skattegrum1lag, og er det landet i denne undersøkelsen som har høyest skattetrykk målt i
prosent av BNP. Et aimet særtrekk er den store andel som personskatten utgjør av de samlede
skattene.
Selv om Sverige har gått relativt langt i gjennomføring av et nøytralt skattesystem, så finnes
det en del særordninger for næringsdrivende generelt, og for bønder spesielt. Sverige har
formuesskatt, men næringsformue er rnmtatt fra beskatning. I tillegg finnes det gunstigere
avsetningsordninger for næringsdrivende. Det er også spesielt gunstige avskrivningsregler for
skog.
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7 Storbritannia
7 .1 Generelle rarmnevilkår
7 .1.1 Eiefonner i landbruket
Innslaget av forpaktningsbruk er relativt stort i Storbritannia. Omtrent 1/3 av alle gårdsbruk er
drevet som forpaktningsbruk. Omfanget av denne eieformen er redusert de siste årene blant
annet som følge av høy skattebelastning for jordeierne, særlig er arveavgiften høy. I dag er
samdrift er den vanligste eieform i britisk landbruk. Det er to former for samdrift. I den ene
varianten driver to eller flere bønder sammen. Samdriften er likevel ikke et selvstendig
skattesubjekt, og inntekter og utgifter blir fordelt på den enkelte deltaker. Den andre varianten
er samdrift mellom ektefeller. I de tilfellene ektefeller driver gården sammen, så regnes det
som en samdrift. Dette er en viktig forklaring på hvorfor denne eieform er utbredt i
Storbritannia.
Storbritam1ia har gunstigere skatteregler for små og mellomstore foretak enn for store foretak.
Dersom et foretak skal konm1e inn under disse reglene må minst to av følgende tre vilkår
være oppfylt:
•

Omsetning lavere enn 16.000.000 euro (130.560.000 kroner)

•

Aktiva mindre enn 8.000.000 euro (65.280 .000 kroner)

• Færre enn 250 ansatte
Over halvparten av gårdsbrukene i Storb1itannia hadde et dyrket areal på 50 hektar eller
mindre. 1/6 av gårdene hadde over 100 hektar dyrket mark. Det er god gnum til å anta at de
fleste av bøndene ko11U11er inn under de gunstige skattereglene som er nevnt over.

7 .1.2 Regnskapslovgivning
Virksomheter uten begrenset ansvar er i utgangspunktet ikke pålagt å avlevere fullt regnskap.
De er heller ikke revisjonspliktige. Det er også spesielle regler for små foretak . Regnskapsåret
går fra 1. april til 31. mars, men det er anledning for den enkelte næringsdrivende å praktisere
avvikende regnskapsår. Vilkåret er at et regnskapsår ikke varer lenger en 12 måneder.

7 .2 Inntektsskatt
7.2.1 Skattesatser
I Storbrita1mia er det bare statsskatt på inntekt. Den høyeste skattesatsen er 40 prosent, og det
er tre skattesatser med et relativt høyt bunnfradrag:
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Tabell 7. 1
Inntekt

Skatt som rammevilkår

Inntektsgrenser og skattesatser. Euro. Prosent
Skatteprosent

Inntil 5.593 euro

Skattefritt (bunnfradrag)

(inntil 45 .600 haner)
5.594 - 11.736 euro
(45 .600 - 95 .800 haner)

20 prosent

11.737 - 44.307 euro

23 prosent

(95.800 - 361.500 haner)
Over 44.307 euro
(Over 361.500 haner)

40 prosent

Bunnfradraget er på 5.993 euro (45.600 haner) for personer under 65 år. For personer
mellom 65 og 74 år er bunnfradraget på. 7.729 euro (63.400 kroner) . Bunnfradraget er på
8.000 euro (65.300 haner) for personer eldre enn 75 år.
Kapitalinntektene beskattes sammen med de øvrige i1mtektene en person har. For skatt på
aksjeutbytte gis det en skattekreditt på 1/9 av utbyttebeløpet, noe som innebærer redusert
beskatning på mottakerens hånd (Ravnaas og Talmo 2000) .
Det er 30 prosent skatt på selskapets overskudd på store selskaper, mens den er 20 prosent på
små foretak. På de aller minste foretakene er det enda lavere skatt. Da er skattesatsen på 10
prosent for foretak med en lavere fortjeneste enn 14.285 euro.

7.2.2 Avskrivninger
Storbritannia har et annet system for avskrivninger enn de andre landene som er omtalt i
denne rapporten. Det er ikke avskivningsregler slik vi kjenner dem, men spesielle
skattefradrag (capita! allowances), som i praksis virker på samme måte som avskrivninger. I
det følgende vil vi derfor behandle det på samme måte som avsluivninger.
Jord kan heller ikke avskrives i Storbritannia. Jordforbedringstiltak kan ikke avskrives, men
det gis inntektsfradrag for jordforbedringstiltak.
For produksjonsbygninger gis det et årlig skattefradrag på fire prosent av kostp1isen. I tillegg
kan endel av kostnadene knyttet til våningshuset utgiftsføres.
Maskiner avskrives med 25 prosent per år. Små og mellomstore foretak har en enda
gunstigere avskrivingssats. For små og mellomstore foretak er det mulig å avskrive inntil 40
prosent.
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Frukthager skrives ned over flere år.

Besetningen avskrives ikke, men det fastsettes en kostnad på 60 prosent for storfe, og for 75
prosent av markedsverdien til sauer og griser. Differansen mellom salgsverdien og denne
estimerte verdien skattlegges.

7 .3 Sosiale avgifter
De sosiale avgiftene tilsvarer langt på vei vår folketrygd, men med langt dårligere ytelser.
Avgiften utgjør 6 prosent av den delen av overskuddet som er høyere enn 10.014 euro (81.700
kroner). For overskudd over 34.543 euro (281.900 kroner) betales det ingen avgift i det hele
tatt. Det im1ebærer at 1,4 71 euro ( 12.000 kroner) er den høyeste avgiften som betales.

7 .4 Andre skatter
7.4 .1 Eiendomsskatt
Det er ingen skatt på landbrukseiendommer unntatt den delen av eiendommen som benyttes
til boligformål. Eiendomsskatten er lokal. Nivået på eiendomsskatten er ikke oppgitt i
rapporten som ligger til grunn for denne fremstillingen.

7.4.2 Arveavgift
Arveavgiften er på 40 prosent. Bunnfradraget er på 330.006 euro (2.692.900 kroner) . Det
innrømmes lettelser i arveavgiften på nærmere angitte vilkår. Dersom en person har drevet en
gård i to år før han arver den, kan arveavgiften falle helt eller delvis bort for den delen av
arven som er direkte knyttet til næringsvirksomhet.

7. 5 Merverdiavgift
Den generelle merverdiavgiften er på 17,5 prosent. Foretak med en omsetning lavere enn
71.430 euro (582.900 kroner) er ikke registre1ingspliktige. Storbritannia har ingen
merverdiavgift på mat, heller ingen merverdiavgift på jordbruksvarer.

7.6 Oppsummering
Storbritannia skiller seg ut fra de andre landene i undersøkelsen med sitt lave skattenivå.
Dette gjelder særlig for små foretak. Små foretak er gjenstand både for lavere skattesatser,
samt gunstigere avskrivningsregler. Eiendomsskatten er høy i Storbritannia. Dette berører
imidlertid ikke næringsvirksomheten ettersom det ikke er skatt på næringseiendom.
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8 En sanu11enligning n1ellom landene i rapporten
8.1 Regnskapslovgivning
Blant landene som er omtalt i denne rapporten er det bare Sverige, Nederland og Norge som
har regnskapsplikt for alle bønder. Av rapporten som ligger til grunn for fremstillingen,
fremgår det at det er flere land som har en regnskapslovgivning som er gunstigere for små
foretak generelt og for landbruksnæringen spesielt. Flere land har enten en form for forenklet
regnskapsplikt eller fastsettelse av årsresultat på grunnlag av takse1ie verdier.

8.2 Betydningen av skatter
8.2.1 Samlet skattenivå
Et vanlig mål på skattebyrde er å se på smmnen av skatter og avgifter målt i prosent av
bruttonasjonalproduktet (BNP). Dette er OECDs mål for skattetrykket i et land. Denne
målemetoden har sine svakheter. Eksempelvis tar den ikke hensyn til hvordan offentlige
trygder og pensjoner finansieres . I land der støtten til slike ordninger gis som skattefradrag i
inntekten vil det totale skattetrykket uttrykt i prosent av BNP bli lavere enn for land der den
samme ytelsen er finansiert over statsbudsjettet. Virkningen for mottakeren vil bli den samme.
For Norges del er det også et spørsmål om oljeinntektene ska tas med i dette målet. Dersom
en ser på de samlede skattenes del av BNP for Fastlands-Norge, vil skattetrykket bli vesentlig
høyere. Svakhetene til tross; dette målet på skattetrykk gir en pekepinn om det enkelte lands
skattetrykk sammenlignet med andre land. Skattetrykket i et utvalg land ser slik ut:
Tabell 8.1
Land

Skattet1J;fdc Skatter i prosent av BNP
Skatter i prosent av BNP

OECD-gjennomsnitt
EU - gjennomsnitt

36,6
41,0

USA
Japan

29,7
28,8

Sverige
Danmark

53,0

Frankrike
Norge

49,3
45,2
42,5

Nederland
Storbritannia

41,0
37,6

Tyskland

37,1

Kilder: NOU 1999:7 og rapporten

Tabellen over viser at Norge ligger i overkant av OECD-gjennomsnittet når det gjelder
skattetrykk. Dette er også tilfellet for EU-landene sett under ett. Landene som er omtalt i
denne rapporten er land med et skattetrykk som ligger i overkant av OECD-gjennomsnittet.
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Tyskland og Storbritannia er land med det laveste skattetrykket sett i forhold til de andre
landene. Blant landene i denne rapporten er det Sve1ige og Danmark som skiller seg ut med et
relativt høyt skattetrykk.

8.2.2 Fordelingen av skattebyrden etter skattetype
Fordelingen av skattebyrden mellom ulike grupper og ulike skatteobjekter er et sentralt
moment når en skal se på skattetrykket. Tabellen nedenfor viser fordelingen av
skatteinntektene etter type.

Tabell 8.2

Danmark
Frankrike
Tyskland
Nederland
Sverige
Storbrit.
Norge

Fordeling av skatt etter skattetyper. Utvalgte land. Prosent
Sosiale
Spesiell
Person Selskaps Eiendom Varer og
tjenester
avgifter
lønnskatt
skatt
skatt
53,8
14,0
26,5

3,7
3,7
2,9

20,3
36,7

7,3
5,4
8,0
8,0

27,6
30,5

5,7
5,3
2,6
4,1
3,2
10,8
0,6

32,0
27,1

3,2
43,4

28,7
25,8
25,8
35,3
37,2

39,1
42,1
27,2
18,0

0,5
2,4

1,3

Andre
skatter
3,0
4,0
0,5
0,1
0,2

23,7

Kilder: Tabell 6, 661, 662 i Statistisk årbok 2000 og rapporten

Tabellen over viser at sammensetningen av skattene er svært ulik mellom landene. Damnark
og Sverige utmerker seg med at den personlige inntektsskatten utgjør en forholdsvis høy
andel av de samlede skattene. Frankrike og Nederland har den laveste andelen. I denne
sammenheng befinner Norge seg midt på treet.
Det er særlig Frankrike og Nederland som skiller seg ut når det gjelder sosiale avgifter. Over
40 prosent av de samlede skatter og avgifter skriver seg fra slike avgifter. Tyskland ligger
også nær opp til 40 prosent. I andre enden av skalaen ligger Danmark og Norge. For disse
landene utgjør de sosiale avgiftene henholdsvis drøye 3 og 9 prosent av de samlede skatter og
avgifter.
Norge, Storbritannia og Nederland skiller seg ut med at en forholdsvis høy andel av de
samlede skattene skriver seg fra skatt på selskapenes overskudd. I Norge utgjør skatt fra
oljeselskapene en drøy tredjedel av de1me skatten (Statistisk årbok 2000, tabell 661), noe som
bidrar til å forklare den høye andelen av slike skatter i Norge.
Når det gjelder eiendomsskatt, så skiller Norge seg ut i dette utvalget av land. Andelen av de
samlede skatter og avgifter er langt lavere enn de andre landene. Eiendomsskattens plass i det
norske skattesystemet har tidligere blitt vurdert av et offentlig utvalg (NOU 1996:20).
Utvalget peker på at det er mulig å øke inntekten av eiendomsskatt både ved å øke takstene
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som skatten skrives ut på grunnlag av, og ved å skrive ut skatt på flere eiendommer. Det vil
isolert sett gi en betydelig økning i inntektene fra eiendomskatten. Utvalget vil imidlertid ikke
foreslå en slik endring. Dette er begrunnet med at eiendomsskatten må ses i sammenheng med
elet øvrige skattesystemet. I den forbinde lse ligger også en vurdering av formuesskatten nær,
noe som det bl.a. pekes på i et utvalg som vurderte omleggingen av skattesystemet i retning
av flatere skatt (NOU 1999:7). I motsatt ende av fordelingen ligger Storbritannia. Der er
eiendomsskattens andel på over 10 prosent av de samlede skatteinntektene.
I rapporten som ligger til grunn for denne fremstillingen, pekes det på at inntekts- og
formuesskatt avtar i betydning, mens eiendomsskatten betydning synes å være økende.
Imidlertid har alle land et takseringssystem som fører til at eiend01mnens skattegrunnlag
ligger godt under markedsverdi . I tillegg praktiseres det omfattende lettelser for beskatning av
næringseiendom. Eksempelvis har både Danmark og Tyskland lavere skatt på
næringseiendom. Lengst i denne retningen har Storbritannia gått: der er den delen av
landbrukseiendommen som brukes til næ1ingsformål helt fritatt for eiendomsskatt.

8.2.3 Fordeling av skattebyrden i et omfordelingsperspektiv
Fordeling av skattebyrden kan også ses i et annet perspektiv. Ikke bare er fordelingen etter
skattetype et politisk spørsmål. Det gjelder også med hensyn til fordelingsvirlrningen. Ingen
av de landene vi har omtalt i denne rapporten, har skatt fra første tjente hone. Alle har et
bunnfradrag, eller en minsteinntekt som er skattefri. I tillegg har alle skattesystemene
elementer av utjevning, og dermed en viss progressiv beskatning. Her har vi kalt grensen for
inntekt med høyeste beskatning for marginalgrensen, mens marginalprosenten er den høyeste
skattesatsen som en skatteyter betaler på sin inntekt. Tabellen nedenfor illustrerer dette:

Tabell 8.3
Land

Minsteinntekt. Marginalgrense. lvlarginalprosent
Minsteinntekt Marginalgrensen
Marginalprosent

Darnnark

34. l 00

273.780

59

Frankrike

Sverige
Storbritannia

8.700
48.600

362 .600
497. l 00
413.100
226.800

54

Tyskland
Nederland

32.300
51.200
31. 700

Norge

22.200

362.200

53
60
60
40

767.700 (277.800)

55 (49)

Kilder: Bondebladet 25 .01 .0 I og rapporten . Omregningskurs fra euro: kr. 8, 16

Tabellen over viser at Norge skiller seg ut med lavt burn1fradrag grunnet folketrygden.
Dersom en legger innslagspunktet for skatt på alminnelig inntekt til grunn (klassefradraget) er
det riktige tallet i tabellen 27.800 haner. Likevel er det bare Sverige som har lavere
bunnfradrag enn Norge.
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Norge, Sverige og Danmark skiller seg ut som land der de høyeste skattesatsene slår inn på
relativt lave inntekter. Et annet moment for Norges del, er at toppskatten er en bruttoskatt, og
at bruttoskatten er en skatt på arbeid - ikke på kapitalinntekter. I denne rappo1ien er det bare
Danmark som har et lignende system. Bruttoskattens utforming i Norge fører også til at
skattebelastningen for inntekter som omfattes av toppskatt er større enn hva tabellen skulle
tyde på. På den am1en side gir delingsmodellen i noen grad muligheter for å tilpasse
virksomheten til dette, da det er mulig å ta ut deler av i1mtekten med en skattesats på 28
prosent.
Tyskland og Danmark hadde formuesskatt tidligere, men har avskaffet den i forbindelse med
siste skattereform. I tillegg til Norge, har Sverige, Frankrike og Nederland formuesskatt.
Formueskatten er en skatt som benyttes til å sikre omfordelingshensyn. Dette hensynet er et
sentralt hensyn i norsk skattepolitikk. Dette er begrunnelsen for at Norge har formuesskatt, og
at beløp som er mmtatt fra formuesbeskatning er relativt lave i forhold til de landene som er
omtalt i denne rapporten.
Både Sverige og Frankrike har avskaffet formuesskatten for næringsformue. Nederland har
innført et fritak for hele eller deler av næringsformuen, avhengig av størrelsen på den.
Det innebærer at de aktiva som skal til for å drive eksempelvis et gårdsbruk er unntatt fra
beskatning. Dersom vi tenker oss en næiingsfonnue på 500.000 og 1 mil. kroner ville
beskatningen se slik ut i de enkelte land:
Tabell 8.4
Land

Formuesskatt på nærings.formue i utvalgte land
500.000 i næringsformue
1 mill. i næringsformue

3.420 kroner
Skattefritt
Skattefritt

8.840 kroner
Skattefritt
Skattefritt

Nederland

Skattefritt
Skattefritt

Skattefritt
1.041 kroner

Sverige
Storbritannia

Skattefritt
Skattefritt

Skattefiitt
Skattefritt

Norge
Danmark
Franhike
Tyskland

Kilder: Bondebladet 25 .01 .01 og rappo1ten. Omregningskurs fra euro: kr. 8, 16

Tabellen over viser at selv ved relativt små næringsformuer er det over 3.000 kroner i
formuesskatt. En næringsformue på 1 million kroner er selvsagt en betydelig formue på
papiret, men det er mange bønder som har en næringsformue på denne størrelsen. En
skattebelastning på over 8.000 kroner vi l merkes når avkastningen av årets arbeid skal måles.
Dersom næringsinntekten er på 300.000 kroner vil formuesskatten utgjøre nesten 3 prosent
skatt på næringsinntekten.
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8.3 Avskrivnings- og avsetningsregler
Tabellen nedenfor viser avsluivningsreglene for Norge, samt de andre landene som er omtalt i
rapporten. Alle landene i denne rapporten har en nedre beløpsgrense for hva som er et
betydelig og varig driftsmiddel. Investeringer for beløp lavere enn dette kan ikke avskrives,
men utgiftsføres direkte. Både i Frankrike, Tyskland og Nederland kan man utgiftsføre
innkjøp direkte for driftsmidler som har en beregnet levetid inntil et år. I Sverige og Danmark
er grensen tre år.
Norge, Sverige og Danmark har saldoavskrivninger som avskrivningsp1insipp, mens de andre
landene som er omtalt praktiserer lineære avskrivninger eller valgfrihet mellom lineær og
saldo. Storb1itannia har ikke avskrivninger slik vi kjenner det, men praktiserer en ordning
med kapitalfradrag som virker som lineære avskrivninger.

Tabell 8.5
Metode

Avs/a·ivningsreglerfor utvalgte dr(ftsmidler i utvalgte land
Norge
Danmark Frankrike Tyskland Nederland Sverige
Saldo

Saldo

Lineær

Lineær

Lineær

Saldo

Storbrit.
Egne
regler

Laveste

15.000

9.700

3.100

3.400

3.700

2.000

avskiivn.

Egne
regler

Bygninger

4%

5%

5-7%

3%

3-4%

4%

4%

Maskiner

15 %

30%

10 %

10%

13 - 20 %

10%

25 %
40%

Traktorer

15%

30%

10%

12,5%

14%

10%

Ingen fast
sats

Lastebiler

20%

30%

20%

20%

14%

10%

Ingen fast
sats

Kilder: Bondebladet 25.01.0 I og rapporten. Omregningskurs fra euro: kroner 8, 16

Tabellen over viser at Norge på en del områder har mindre gunstige avskrivningsregler enn de
øvrige landene. Denne tabellen er bare en del av bildet. I Norge er det ingen muligheter for
skattelempninger i forbindelse med investe1inger. Flere av landene som her sammenlignes har
lavere skattesatser eller avsetningsmuligheter ved salg av d1iftsmidler. I Sverige kan en skrive
av både maskiner, traktorer og lastebiler med i1mtil 30 prosent årlig. Differansen mellom 30 t
og 10 prosent vil da være en skattefri avsetning. Enkelte har gått så langt som til å hevde at
Norge er det landet som har de dårligste avskrivningsmulighetene samlet sett. Når det gjelder
gevinster ved salg av driftsmidler, er det bare Sverige som har en mindre gunstig skattemessig
behandling av dette (Ravnaas og Talmo 2000).

8.4 Avgifter
I rapporten som ligger til grunn for de1me fremstillingen, er det få detaljerte opplysninger om
avgifter i de ulike landene. Den eneste avgiften som det er foretatt en sammenligning av i
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rapporten som ligger til grunn for fremstillingen, er merverdiavgiften. Tabellen nedenfor
illustrerer nivået på merverdiavgiften for noen ulike varer:
Tabell 8.6
Land
Danmark
Frankrike
Tyskland
Nederland
Sverige
Storb1itannia
Norge

A1erverdiavg~fi.

Generell sats

Utvalgte varegrupper. Utvalgte land
Mat Jordbruksvarer Vann

25
20,6
16
17,5
25
17,5
24

25
5,5
7116
6
12
0
12

25
5,5
10
6
25
0
24

25
5,5
7
6
25
17,5
24

Kilder: Bondebladet 25.01 .01 og rapporten .

Tabellen over viser at blant landene i denne undersøkelsen er det bare Sverige og Danmark
som benytter en høyere sats på merverdiavgiften eim hva som er tilfellet i Norge. Bortsett fra
Danmark, så har alle landene i denne undersøkelsen reduse1i merverdiavgift på mat. Tyskland
har det på et utvalg basismatvarer - ikke på alle. Flere av landene har også redusert
merverdiavgiften på innsatsfaktorer i jordbruket. Dette er en illustrasjon på at skatte- og
avgiftssystemet kan brukes som virkemiddel i landbrukspolitikken.

8.5 Avslutning
I Norge har det foregått en utvikling i form av vesentlige reduksjoner i de nominelle
skattesatsene. Skattetrykket har også blitt lavere. Likevel er ikke skattetrykket redusert i det
omfanget som den nominelle skattesatsen skulle tyde på. Med reduse1i skattesats er også
fradrags- og avsetningsmulighetene blitt færre, og avskrivningssatsene er også mindre
gunstige sett fra bondens side, em1 hva tilfellet var før 1992.
Gje1momgangen av skatteregler for landbruket i disse landene har vist at det er en trend i
retning av færre fradragsmuligheter og større grad av skattemessig likebehandling både av
eieformer og av næringer. Likevel er det ikke vanskelig å finne eksempler på spesielle regler
for næringsdrivende i sin alminnelighet og landbruket i særdeleshet. Eksempelvis er både
næringsformue og næringseiendom gjenstand for gunstigere beskatning i flere land. Flere land
har fradrag som er spesielt for jordbruket, og det er også egne skatteordninger for landbruket
som er gunstigere enn for andre næ1inger. Dette viser at skattemessige virkemidler er i bruk
for å bidra til å sikre landbruket rammevilkår som gjør næringen mer levedyktig.
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Vedlegg: Noen begreper
Bunnfradrag. Dette er en minsteinntekt som er skattefri. Den gjelder generelt, eller for visse
skattetyper. Dette er også identisk med innslagspunktet for en rekke skatter som for eksempel
toppskatten.
Reserver, fondsavsetninger. Deler av virksomhetens overskudd er fritatt for skatt på visse
vilkår. Slike avsetninger brukes til å bygge opp egenkapitalen i en virksomhet eller til
investeringer. Dersom disse reservene eller fondsavsetningene tas ut som inntekt eller utbytte,
beskattes disse etter vanlige regler for inntektsskatt.
Skattebegrensning. Flere land har bestemmelser om hvor stor del av inntekten som skal
betales i skatt. Dette har særlig betydning for land med formuesskatt. I Norge er denne
grensen på 80 prosent.
Skatteobjekt. Et skatteobjekt er et uttrykk for det som skal beskattes. Eiendom er et
skatteobjekt.
Skattesubjekt. Med skattesubjekt menes den som skal beskattes, og som skatteforpliktelsen
hviler på. Enkeltpersoner er skattesubjekter. Aksjeselskaper er et annet eksempel på et
skattesubjekt.
Sosiale avgifter. Flere land har høye sosiale avgifter som betales av arbeids- og
næringsinntekter. Disse skal finansiere helse- og sosialutgiftene. I Norge er folketrygdavgiften
og arbeidsgiveravgiften å regne som sosiale avgifter.
Tap til fremføring. Underskudd oppstått i tidligere år kan trekkes fra (føres mot) overskudd
de påfølgende år. I Norge kan underskudd fra 10 år tilbake føres mot årets overskudd.

LU-rapport nr. 5 - 2001

Landbrukets
Utredningskontor
Schweigaardsgt. 34C
Pb 934 7 Grønland
N-0135 OSLO
1lf 22 05 47 00
Fax: 22 17 23 11
E-post: lu@landsam.com
http://lu.landbruk.no

- administrativt underlagt Norsk Landbrukssamvirke er et samarbeidsorganfor:
Norges Bondelag
TINE Norske Meierier BA
Norsk Kjøttsamvirke
Prior Norge
AL Gartnerhallen
Norske Felleskjøp
Norske Potetindustrier
Honningcentralen AL
GENO
Norsvin
Landteknikk
Gjensidige Forsikring
Landkreditt

ISSN 0803-0324
NORc;ES BONDELAc;

Norsk
Landbrukssamvirke

