VESTFOLD BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Uttalelse vedtatt på årsmøtet i VBS 9. mars 2016

Avvis ny bondeskatt
Årsmøtet i Vestfold Bonde- og Småbrukarlag avviser regjeringas forslag til endring i
jordbruksfradraget. Årsmøtet mener at det er fullstendig uakseptabelt å gi økt
skattelegging av de minste gårdsbruka og store skattelettelser til de store gårdsbruka.
Årsmøtet ber Venstre og KrF om å avvise forslaget.
Finansminister Siv Jensen la for noen dager siden fram forslag til endringer i
jordbruksfradraget. Forslaget innebærer økt skattelegging av de minste jordbruksforetaka og
store skattelettelser for de store jordbruksforetaka.
Systemet med jordbruksfradrag ble innført i 2000 som en kompensasjon for lave inntekter i
jordbruket. De som har næringsinntekt i jordbruket opp til kr 63 500 får i dag fullt
jordbruksfradrag, det vil si at det ikke betales inntektsskatt for denne næringsinntekta. For
inntekt over 63 500 kroner gis det i tillegg et fradrag på 38 prosent inntil kr 166 400. I
beregningsgrunnlaget for næringsinntekt til jordbruket kan det tas med biinntekter fra
jordbruksdrifta.
Finansministerens forslag er å fjerne muligheten til å ta med biinntekter, og at bare fôr- og
matproduksjon kan tas med i beregningsgrunnlaget. I tillegg forslår hun å fjerne den øvre
grensa for jordbruksfradrag. Hun forslår videre at kravet om boplikt for å få jordbruksfradrag
fjernes og at det kan åpnes for jordbruksfradrag for aksjeselskaper.
Finansministerens forslag vil føre til økt skattelegging av de minste jordbruksforetaka, da det
vil være de som har mest nytte av muligheten til å ta med biinntekter. Forslaget innebærer at
for eksempel blomsterproduksjon og pelsdyroppdrett ikke gis jordbruksfradrag. En bonde
med 1 million kr i inntekt fra plante- og husdyrproduksjon vil derimot med forslaget få
skattelette på kr 100 000. Denne fordelingsprofiler er fullstendig uakseptabel, dette vil slå
beina under mangesysleriet som er viktig biintekter for mange bønder.
Bønder som nylig har hatt store investeringer har ofte lave inntekter de første åra, og de vil
tape store beløp på forslaget.
Bønder blir oppfordret til å nytte hele næringsgrunnlaget på gården og bønder blir oppfordret
til å investere. Med regjeringas forslag straffes disse bøndene på skatteseddelen.
Hvis regjeringa ønsker å gi 250 mill. kr i skattelette til jordbruket, så må de finne en annen
fordelingsprofil. En fordelingsprofil som stimulerer til nyskaping og utnyttelse av gårdens
ressurser på både store og små bruk.
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