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Verdipapirforetakenes Forbund taler i fellesskap med Norsk Venturekapitalforening norske eiermiljøer 

sin sak og går kraftig imot Scheel-utvalget på to sentrale punkter. ‘Scheel utvalget selv skriver at de er 

klar over at all erfaring med skattereduksjoner er at bedriftene ikke klarer å beholde gevinsten som 

overskudd men at konkurransen gjør at en betydelig andel av gevinsten tilfaller 

konsumentene/kundene. Når utvalget da låser seg i en kalkulatorisk øvelse med eierskatt for å utjevne 

mot maksimal marginalskatt, uten å ta hensyn til dette, blir resultatet åpenbart en kraftig forverring av 

situasjonen for norske, aktive eiere’ sier administrerende direktør i Verdipapirforetakenes Forbund, 

Sindre Støer.  

Det andre forholdet der foreningene er sterkt uenige med utvalget gjelder den teoretisk baserte 

forutsetningen til Scheel utvalget om at norske bedrifter ikke er avhengige av norsk kapital men enkelt 

finansierer seg internasjonalt. ‘Dette er stikk i strid med praksis’ fortsetter Støer, ‘Vi i vår bransje jobber 

med nesten all kapitalinnhenting til norske bedrifter og det vi ser er at det i gjennomsnitt er noe under 

halvparten av risikokapitalen vi henter inn som kommer fra internasjonale investorer. Dette er allikevel 

gjennomsnittstallet, og det er betydelig forskjell på de store børslokomotivene og de mellomstore og 

mindre bedriftene det den norske andelen av kapitalen oftest er 80-100%. Dette betyr for oss at det 

grunnlaget Scheel utvalget baserer seg på er feil og farlig’, sier Støer 

‘Vi er opptatt av å bevare, og helst utvikle, aktive norske eiermiljøer. Disse er helt sentrale for å sikre 

dynamikk, innovasjon og utvikling av norsk næringsliv som igjen fostrer en mulighet for omstilling 

generelt og som synes spesielt viktig i den fasen vi nå går inn i der alle forventer varig lavere oljepris’ 

fortsetter administrerende direktør i Norsk Venturekapitalforening, Knut Traaseth, som har sluttet seg til 

tilsvaret til VPFF da organisasjonene deler den samme bekymringen for de sentrale forslagene i Scheel 

utvalgets innstilling. ‘Det er åpenbart at en eierskatt på 41% vil virke avskrekkende og rett og slett 

urimelig for dem som tar eieransvar og risiko i Norge’ fortsetter Traaseth. ‘Vi må stimulere til dynamikk 

og nyskapning og dette virker diametralt motsatt’. 

Organisasjonene peker på at den ensidige, kalkulatoriske tilnærmingen Scheel utvalget sikter mot med 

paritet mellom samlet eierskatt og maksimal personskatt fører helt galt av sted. Dette prinsippet har 

fungert til dels ok så lenge vi har hatt et 27%/27% regime. Med en reduksjon i selskapsskatten til 20% 

blir salderingen altfor brutal og de negative sideeffektene farlige. ‘Vi mener en lempning i 

selskapsskatten ned mot 22% og en marginal justering på eierskatten samlet sett vil være positiv og 

mange land rundt oss har levd godt med en liten asymmetri mellom eierskatt og personskatt. Det er 

tross alt ikke så stor andel av den samlede verdiskapningen i Norge som faller under kategorien der 

personer kan velge om de vil ha utbytte eller lønn. Det er andre, og større, deler av næringslivet som er 

langt viktigere for oss alle sammen’ avslutter Støer. 


