
Besl. O. nr. 128
(2004-2005)

Odelstingsbeslutning nr. 128

Jf. Innst. O. nr. 125 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 92 (2004-2005)

År 2005 den 14. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

v e d t a k  t i l  l o v

 om endringer i lov 10. desember 2004 nr. 77 om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv.

I lov 10. desember 2004 nr. 77 om endringer i
skatte- og avgiftslovgivningen mv. gjøres følgende
endringer:

I
Overgangsregel E skal lyde:

(1) Det skal ikke foretas realisasjonsoppgjør når
personlig skattyter etter denne overgangsregel over-
fører samtlige av sine aksjer eller andeler i  ett eller
flere  aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, delta-
kerlignede selskaper  eller tilsvarende selskaper  i an-
dre EØS-land, mot vederlag  i aksjer i det mottakende
selskap. Det mottakende selskap kan være et  aksje-
selskap, allmennaksjeselskap eller tilsvarende sel-
skap i andre EØS-land.  Det mottakende selskap må
bli eier av minst 10  prosent av aksjekapitalen  i de
overførte selskaper. 

(2) Skattemessig inngangsverdi på overdragende
skattyters vederlag i aksjer settes lik skattyters inn-
gangsverdi på de overførte aksjer eller andeler  med
tillegg av eventuelt kontantinnskudd. Overdragende
skattyters øvrige skatteposisjoner knyttet til de over-

førte aksjer eller andeler  videreføres på vederlagsak-
sjene. Mottakende selskap må videreføre overdra-
gende aksjonærs eller andelseiers  skattemessige
inngangsverdier og ervervstidspunkt knyttet til de
overførte aksjer eller andeler. 

(3) Hvis vederlaget består i aksjer som erverves
ved stiftelse eller kapitalforhøyelse, kommer bestem-
melsen bare til anvendelse hvis det mottakende sel-
skapet er stiftet eller kapitalforhøyelsen har skjedd
og melding om dette er sendt Foretaksregisteret eller
tilsvarende utenlandsk register innen 31. desember
2005.  I andre tilfeller kommer bestemmelsen til an-
vendelse hvor den personlige aksjonær eller an-
delseier har overført aksjene eller andelene til sel-
skapet og vederlagsaksjene er ervervet  innen 31. de-
sember 2005. 

(4) Departementet kan gi forskrift til utfylling og
gjennomføring av denne overgangsregel.

II
Endringene under I trer i kraft straks med virk-

ning for inntektsåret 2005.

.
Ågot Valle Sigvald Oppebøen Hansen

president sekretær
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