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Verdsetting av oppdrettstillatelser – behov for sjablongregel  
 
Skattedirektoratet offentliggjorde den 20. juni 2022 en veiledning til bruk ved 
formuesfastsettelse av oppdrettstillatelser. Tilbakemeldinger fra våre medlemsbedrifter er at 
retningslinjene ukritisk tar utgangspunkt i oppnådde auksjonspriser uten å ta hensyn til at det 
i de fleste tilfeller kan foreligge verdireduserende forhold. Hvis selskapet mener det foreligger 
slike verdireduserende forhold, er det selskapet selv som må begrunne dette ovenfor 
skattekontoret.  
 
Reglene oppleves som uklare både for den enkelte medlemsbedrift, men også for deres 
revisorer som skal kontrollere fastsettingen. De uklare reglene kan i ytterste konsekvens 
gjøre at man får om lag 90 ulike skjønnsvurderinger og begrunnelser for verdireduserende 
forhold.  
 
Sjømat Norge og Sjømatbedriftene er videre kjent med Revisorforeningens brev av den 17. 
oktober d.å., hvor også de påpeker at det er et behov for klarere regler, og hvor det 
oppfordres til at departementet og Skattedirektoratet setter seg ned sammen med næringens 
representanter og revisorene for å utarbeide nye og mer klargjørende retningslinjer.  
 
Vi er videre kjent med Senterpartiets Landsstyrevedtak, av den 25. oktober d.å., hvor 
følgende bl.a. ble vedtatt: «Sikre at verdifastsettelsen av oppdrettstillatelser som 
grunnlag for formuesbeskatning ikke rammer lokalt eide selskaper uforholdsmessig.» 
 
Sjømat Norge og Sjømatbedriftene har tidligere bedt finansdepartementet om å sette seg 
ned sammen med næringens organisasjoner for å komme frem til en sjablongregel, slik det 
også tas til orde for i budsjettproposisjonen, jf. Prop. 1 LS (2021-2022) kap. 5.6.  
 
Sjømat Norge og Sjømatbedriftene ber på nytt om at departementet og Skattedirektoratet 
setter seg ned sammen med næringens organisasjoner og revisorene med det mål å komme 
frem til en sjablongregel. En slik regel må være på plass i god tid før skattefastsettingen for 
2022. Vi minner for øvrig om at forslaget ikke var sendt på høring før det ble fremmet som 
lovforslag.  
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