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Betydelig skatteskjerpelse for næringen 

❑Produksjonsavgiften:
✓ Oppdrettsselskapene må betale 40,5 øre per kg fisk de produserer. I statsbudsjettet for 2023 foreslår 

regjeringen å øke produksjonsavgiften. (Proveny fra 500 mill. kr til 750 mill. kr) Dette tilsvarer en økning 
fra 40,5 øre til 56 øre per kg. 

❑Nye regler for verdsetting av oppdrettstillatelser til auksjonspris: 
✓Vedtatt, høsten 2021, jf. statsbudsjettet 2022. Den foreslåtte verdsettingen straffer privateide 

selskap, hardt, rått og brutalt. 
✓ Formuesverdien for et lite selskap 4 tillatelser øker med 847 mill. kr. = 9,3 mill. kr. i økt 

formuesskatt. 

❑Grunnrenteskatt:
✓ Presentert av regjeringen 28. september d.å. Forslaget innebærer en skatteskjerpelse for 

havbruksnæringen på 3,65 – 3,8 milliarder kroner. Dette innebærer en skatteøkning fra dagens 22 
til 62 prosent. 



Redusert konkurransekraft 

• KPMG har utarbeidet rapporten «Taxation of Aquaculture 2022 - A country 
overview» som beskriver og sammenligner beskatning av havbruk i 15 land, 
inkludert Norge. 

• Rapporten viser at inntekter fra havbruk generelt ilegges ordinær 
selskapsskatt, med skattesatser som varierer fra 12,5% til 31%

• Gjennomsnittlig selskapsskattesats for landene i rapporten er ca. 21,8-22,7%. 

• Ingen av landene i rapporten har innført grunnrenteskatt for havbruk.

• Sammenlignet med konkurrentlandene vil norsk beskatning, inkl. 
grunnrenteskatt,  ligge vesentlig høyere, og den norske konkurransekraften 
svekkes kraftig. 



NASDAQ-prisen (Normpris) 
-Uegnet for å fastsette inntektssiden

✓ Skatteforslaget synes og representerer mangel på forståelse om 
bransjens dynamikk og virkemåte. 

✓ Inntektssiden i skattegrunnlaget skal bestemmes av en normpris, som 
ikke i det heletatt er representativt for de faktiske inntektene i næringen 
ved at man skal legge NASDAQ-prisen til grunn.  

✓ Mange markeder er ikke inne i NASDAQ-prisen. USA, Japan, eller øvrige 
markeder i Asia er eksempler på slike markeder. 



NASDAQ-prisen (Normpris) 
-Uegnet for å fastsette inntektssiden

✓ NASDAQ-prisen inneholder kun en produktkvalitet, og det er et begrenset antall 
eksportører som er med i rapporteringen. 

✓Forslaget slik det foreligger kan bidra til å endre markedsdynamikken for norsk 
laks fundamentalt, og dramatisk påvirke både verdiskapning og antall 
arbeidsplasser i næringen. 

✓ Gjør det vanskelig for selskapene og inngå kontrakter for norske volumer

✓ Fører til betydelig skatterisiko – Hvem vil selge til 60 kr/kg og bli beskattet for 85 
kr/kg? 

✓Skal man kunne levere stabile volumer fra Norge til både Retail- og 
prosessindustrien i Europa så er man avhengig av å kunne gjøre 
fastpriskontrakter på laks.



Grunnrenteskatt i havbruk 
-Grove brudd på utredningsplikten 

➢Det er sagt mye om normpris: 
➢NOU 2019:18 Skattlegging av havbruksvirksomhet – drøftet i over 7 sider 
➢Høringsnotat om grunnrenteskatt – drøftet i 3 sider. 

➢Utredningene inneholder imidlertid ikke et ord om: 
➢Påvirkning av kontraktsmarkedet
➢Påvirkning av investeringer 
➢Påvirkning av faktisk skatteprosent 
➢Påvirkning for hele verdikjeden (Prodfisk – foredlingsindustrien i Norge). 

➢Et forslag med en utredning som så klart strider mot 
utredningsinstruksen skal trekkes tilbake og returneres til 
Finansdepartementet - STRAKS.



Konsekvenser

➢Investeringer for om lag 35 mrd. kr. er satt på vent eller kansellert 

➢Kontraktsmarkedet er i praksis helt dødt. 

➢Mange av våre virksomheter melder tilbake om at gode kunder retter 
seg nå mot andre land. (Skottland og Chile) 

➢Et dødt kontraktsmarked er det aller mest alvorlige: 
➢Det rammer hele verdikjeden 

➢Vi vil miste markedsposisjon – det kan ta lang tid å vinne tilbake. 



Hva sier regjeringen 
-Etter møtet fredag 18. november 

Finansministeren er krystallklar på følgende: 

➢Grunnrenteskatten skal innføres fra 1.1.2023. 

➢Skatteprosenten på 40 pst. står fast. 

➢Aktørene skal skattlegges for faktiske inntekter

➢Selger man på kontrakt skal det være kontraktsprisen som gjelder 



Hva sier regjeringen 
-Etter møtet fredag 18. november 

Finansministeren er krystallklar på følgende: 

➢Normpris skal benyttes og med utgangspunkt i NASTAQ-prisen 

➢Men det skal etableres et NORMPRISRÅD

➢ Normprisråd skal forhindre at selskaper selger billig til seg selv for
å redusere skatten. 

➢Men hva de egentlig mener er ikke lett å bli klok på. 



Hva er vår posisjon 
-

➢Benytt kraften i partssamarbeidet 

➢Vi har sagt at næringen er villig til å betale mer – Vi skal finne løsninger 

➢Vi jobber med alternative modeller – men også endringer av 
grunnrenteskatten. 

➢Det viktigste for oss er: 
➢Et skattesystem som ikke raserer markedsmekanismen for norsk laks 

➢Et skattesystem som opprettholder konkurransekraft 

➢Et skattesystem som opprettholder mangfold – bidrar til vekst – og flere 
arbeidsplasser 



Norsk Havbruksnæring 

FØDT FRI – SKATTET I HJEL? 
Takk for oppmerksomheten 


