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Høring – avgift på landbasert vindkraft – endring av skattleggingsperiode 
 

Samfunnsbedriftene Energi er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon som 

representerer nær 160 energiselskap. Virksomhetene har aktivitet i hele verdikjeden 

for energi, herunder produksjon, overføring og omsetning av kraft. Vannkraft er 

primærproduksjonen for de fleste medlemmer, men flere har også 

vindkraftproduksjon og vil dermed bli berørt av forslag til endringer av skattevilkår. 

Det vises til høring om forslag til å endre skatteleggingsperioden for avgift på 

landbasert vindkraft. En avgift på produksjon fra landbasert vindkraft med årlig 

innbetaling ble forslått og vedtatt i statsbudsjettet for 2022. 

Vi har begrenset vårt innspill til høringens kjerne som vi kort oppsummerer:  

- Dagens innbetalingsordning bør videreføres, for å unngå 

likviditetsutfordringer for vindkraftprodusentene 

- Subsidiært erstattes dagens ordning med en kvartalsvis innbetaling 

Nærmere om våre standpunkter:  

Skatteetaten forslår å legge om perioden for innbetaling og rapportering fra 

årlig til månedlig. En slik omlegging vil få økonomiske konsekvenser for 

vindkraftprodusenter og påføre dem likviditetsutfordringer. Kraftprisen er 

volatil, og inntjeningen til vindkraftverk varierer derfor i stor grad. Ved en 

omlegging til månedlig innbetaling, kan det i perioder med lave priser bety at 

vindkraftverk kan få likviditetsutfordringer med betydning for deres 

låneforpliktelser. Uten tilgang på innskytning av ny egenkapital, kan slike 

tilfeller i ytterste konsekvens føre til konkurs.  

 

Samfunnsbedriftene Energi (SBE) har forståelse for eksisterende ordning med 

årlig rapportering og innbetaling er utfordrende for Skatteetatens systemer. 

Løsningen som er valgt medfører imidlertid at vindkraftprodusentene påføres 

en likviditetsrisiko. Den vesentlige ulempen som vindkraftprodusentene 

opplever som konsekvens burde vektlegges i større grad. SBE vil presisere at 

selskapene ikke skal unndras fra å betale avgiften. Men rammevilkårene, 

herunder skatteleggingsperioden, må utformes på en hensiktsmessig måte slik 

at virksomheter kan drive samfunnsmessig næringsutvikling og betale skatt til 

samfunnet. 

 

I utgangspunktet mener vi derfor Skatteetaten bør opprettholde eksisterende 

ordning hvor skattleggingsperioden beholdes til per kalenderår. Presedens er 

mailto:horingsinnspill@skatteetaten.no


 

Haakon VIIs gate 9 
0161 Oslo 

Postboks 1378 Vika 
0114 Oslo     

T: 24 13 27 00 
F: 22 83 22 22 

post@samfunnsbedriftene.no 
www.samfunnsbedriftene.no 

 

allerede innført fra statsbudsjett 2022 og plutselige vilkårsendringer gjør det 

krevende for selskapene å forholde seg til. Hvis ordningen likevel må endres, 

ber vi Skatteetaten vurdere at det åpnes for en innbetalingsordning på 

kvartalsvis basis - på lik linje med produksjonsavgift for fisk og avgift for 

elektrisk kraft. En slik løsning vil medføre en mindre likviditetsrisiko for 

selskapene. 

 

Med vennlig hilsen   

 

Cecilie Bjelland   

 

Direktør Energi   
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