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Høringssvar fra den norske tannlegeforening (NTF) - innspill til
Akademikernes skattepolitiske dokument
Det vises tile-post fra Akademikerne av 13. april med invitasjon om innspill til
Akademikernes nye skattepolitiske dokument.
NTF støtter arbeidsgruppens vurderinger rundt hovedsiktemål for skattepolitikken og et
velfungerende skattesystem. NTF representerer mange små og mellomstore næringsdrivende
medlemmer og har fokusert på dette i vårt innspill.
NTF har følgende forslag til konkretiseringer av det skattepolitiske dokumentet:
•

Arbeidet med forenklinger for næringslivet p å skatte- og avgiftsområdet må
videreføres og styrkes

Forenklinger i rammevilkår ved oppstart og drift av næringsvirksomhet har stor betydning for
bedriftenes konkurransedyktighet. Det er viktig at forenklingsarbeidet videreføres og styrkes.
Et konkret eksempel her er arbeidsgiveravgift som i dag skal beregnes hver måned og betales
i 6 terminer. Det foreslås at arbeidsgiveravgift kan beregnes kvartalsvis. Dette vil lette
rapporteringsbyrden for næringslivet.
•

Formuesskatt p å arbeidende kapital bør på sikt fjernes

Beskatning av eieres investeringer i næringsvirksomhet er høyere i Norge enn i andre,
sammenlignbare land. Dette er uheldig for konkurranseevnen til virksomhetene og hemmer
investering i ny virksomhet. Norge er i en omstillingsfase og har et stort behov for å investere
i ny virksomhet og å utvikle eksisterende virksomheter slik at flere arbeidsplasser kan skapes.
Kapital er nødvendig for at bedriftene kan skape arbeidsplasser og er grunnlaget for
verdiskapingen. Dagens formuesskatt vrir investeringene bort fra bedriftene, slik at færre
lønnsomme arbeidsplasser etableres. I det nylig omforente skatteforliket på stortinget ble
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denne formuesskatten redusert noe ved at beregningsgrunnlaget ble begrenset. På sikt bør det
arbeides for å fjerne denne formuesskatten i sin helhet.
Alliansen for privat eierskap i Norge (består av 11 næringsorganisasjoner - blant annet NHO,
Virke og Bedriftsforbundet) arbeider for dette tiltaket.
•

Det bør innføres et næringsfradragfor næringsdrivende på linje med minstefradraget
for lønnstakere

Minstefradrag også for selvstendig næringsdrivende - som erstatning for faktiske utgifter likestiller næringsinntekt og lønnsinntekt. Tiltaket antas å være viktigst i oppstartsfasen.
Selvstendig næringsdrivende betaler et sted mellom 33.000 og 43.000 mer i skatt enn en
vanlig lønnsmottaker (gitt ellers samme fradrag). Hovedgrunnen til dette er at vanlige
lønnstakere har rett på et minstefradrag på nesten 90.000 kroner og at trygdeavgiften er
høyere for selvstendig næringsdrivende - selv om de har dårligere rettigheter bl.a. når det
gjelder sykelønn.
Svært mange av NTFs medlemmer starter som enkeltpersonforetak og vil ha nytte av dette
fradraget i en oppstartsfase.
Tiltaket er også fremmet av NHO og partiet Venstre.
•

Arbeidsgiveravgiften bør .fiernes i de første årene for nystartede små
næringsvirksomheter

Arbeidsgiveravgiften er en stor kostnad for bedriftene, og dette vil kunne være et vesentlig
tiltak for nystartede bedrifter.
Tiltaket er fremmet som tiltak nummer 1 av partiet Venstre for å skape nye virksomheter, og
ble også foreslått tatt med i statsbudsjettet.
•

Reduksjon i toppskatten

Reduksjon i toppskatten stimulerer til større arbeidsinnsats for dem som ligger over
gjennomsnittlig lønnsinntekt, og til å investere i egen utdannelse og kompetanseoppbygging.
Utdanning skal lønne seg.
Tiltaket er også fremmet av NHO.
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