
Besl. O. nr. 112
(2007–2008)

Odelstingsbeslutning nr. 112

Jf. Innst. O. nr. 70 (2007–2008) og Ot.prp. nr. 59 (2007–2008)

År 2008 den 17. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

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

om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og
inntekt (skatteloven) gjer ein følgjande endringar:

I
§ 8-14 fjerde ledd skal lyde:

(4) Ved realisasjon av andel i selskap som nevnt
i §§ 10-40 og 10-60, som omfattes av § 2-38, til sel-
skap som lignes etter bestemmelsene i §§ 8-10 til 8-
20 fra selskap med direkte eller indirekte eierinteres-
ser i det overtakende selskapet, skal det foretas et inn-
tektsoppgjør slik at en positiv differanse mellom
skattemessig verdi og markedsverdi for andelen på
realisasjontidspunktet kommer til beskatning i det
overtakende selskapet. Tilsvarende gjelder når reali-
sasjonen skjer fra selskap som slikt selskap har direk-
te eller indirekte eierinteresser i. Inntektsoppgjør et-
ter dette ledd skal ikke foretas ved realisasjon fra sel-
skap som lignes etter bestemmelsene i §§ 8-10 til 8-
20.

II
§ 2-38 første ledd bokstav i skal lyde:
i. europeisk selskap,

§ 2-38 første ledd ny bokstav j skal lyde:
j. europeisk samvirkeforetak,

Noverande § 2-38 første ledd bokstav i blir ny bok-
stav k.

§ 6-60 første ledd skal lyde:
(1) Skattyter som i minst 130 dager av inntekts-

året personlig har drevet eller deltatt i fiske eller
fangst på havet eller langs kysten, gis fradrag med

inntil 30 prosent av netto arbeidsinntekt av fisket el-
ler fangsten, begrenset til 115 000 kroner.

§ 8-14 femte til sjuande ledd skal lyde:
(5) Inntekt etter tredje ledd skal også fastsettes

når en eiendel overføres til et selskap innenfor ord-
ningen etter reglene i § 11-21. Inntekten skal skatt-
legges i det mottakende selskapet i transaksjonsåret.

(6) Inngår andel i selskap som nevnt i §§ 10-40
eller 10-60 i inntektsoppgjør etter reglene i de tre
foregående ledd, og andelen før inntredenen eller re-
alisasjonen er overført ved realisasjon eller uttak fra
selskap med direkte eller indirekte eierinteresser i
det overtakende selskapet, eller selskap som slikt sel-
skap har direkte eller indirekte eierinteresser i, og
eventuell gevinst ved overføringen er fritatt for skat-
teplikt etter § 2-38, skal inngangsverdien ved inn-
tektsoppgjøret korrigeres ned med en positiv endring
i over- eller underpris ved denne overføringen. Der-
som andelen er overført mellom flere selskaper som
nevnt, og eventuell gevinst ved disse overføringene er
fritatt for skatteplikt etter § 2-38, skal inngangsver-
dien korrigeres ned med en positiv sum av endringer
i over- eller underpris ved alle overføringene. Det
skal ikke korrigeres for endringer i over- eller under-
pris ved overføringer som er gjennomført tidligere
enn tre inntektsår før året for inntredenen eller rea-
lisasjonen.

(7) Gevinst beregnet etter reglene i de fire foregå-
ende ledd føres på gevinst- og tapskonto.

Noverande § 8-14 sjuande ledd vert nytt åttande ledd.

III
Endringa under I tek til å gjelde straks med verk-

nad frå og med inntektsåret 2007, likevel slik at inn-
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tektsoppgjer etter § 8-14 fjerde ledd skal gjennom-
førast ved realisasjon av part frå og med 5. oktober
2007.

Endringane under II tek til å gjelde straks med
verknad frå og med inntektsåret 2008.

Berit Brørby Asmund Kristoffersen
president sekretær


