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Innst. O. nr. 10
(2004-2005)

Innstilling til Odelstinget
fra finanskomiteen

Ot.prp. nr. 1 (2004-2005)

Innstilling fra finanskomiteen om skatte- og av-
giftsopplegget 2005 - lovendringer

Til Odelstinget

1. INNLEDNING

1.1 Sammendrag
Regjeringen legger i proposisjonen fram forslag

til:

– lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen
mv. 

– lov om endring i lov 13. juni 1975 nr. 35 om
skattlegging av undersjøiske petroleumsfore-
komster mv.

I proposisjonen inngår:

– Forslag om endringer i lovbestemte beløpsgren-
ser 

– Forslag om avvikling av fordelsbeskatningen av
egen bolig og fritidsbolig 

– Forslag om omlegging av beskatningen av firma-
bil og yrkesbil 

– Forslag om aksjonærmodellen 
– Forslag om fritaksmetoden 
– Forslag om endringer i minstefradraget 
– Forslag om opphevelse av fradraget for kost for

pendlere 
– Forslag om opphevelse av skattefritaket for fri

kost for sokkelarbeidere og hyretillegg for sjø-
folk mv. 

– Forslag om opphevelse av særfradrag for forsør-
gelse 

– Forslag om endringer i særfradraget for store
sykdomsutgifter 

– Forslag om presisering i reglene om boligsparing
med skattefradrag for ungdom (BSU) - skattelo-
ven 16-10 

– Forslag om innføring av inntektsfradrag for ga-
ver til trossamfunn tilknyttet en sentral registre-
ringsenhet 

– Forslag om endringer i petroleumsbeskatningen 
– Forslag om endringer i rederiskatteordningen 
– Forslag om avvikling av ordningen med fradrag

for avsetninger til felleseid andelskapital i visse
samvirkeforetak 

– Forslag om endring av rente for fremføring av ne-
gativ grunnrenteinntekt for kraftforetak 

– Forslag om skatteplikt for underkurs ved førtidig
innfrielse av fastrentelån 

– Forslag om endringer i skattereglene for landbru-
ket 

– Forslag om teknisk tilpasning av skattelovgivnin-
gen i tilknytning til tilbakeføring av en andel av
selskapsskatten til kommunene 

– Forslag om innføring av rabatt ved formuesverd-
settelsen av verdipapirfondsandeler og børsno-
terte aksjer 

– Forslag om fritak for gevinstbeskatning ved før-
tidig innløsning av statens grunnkjøpsobligasjo-
ner 

– Forslag om opphevelse av kravet om etablering i
Norge for utenlandske selskaper som tilbyr pen-
sjonsordninger etter lov om foretakspensjon og
innskuddspensjonsloven 

– Forslag om opphevelse av skattereglene for ak-
sjonærbidrag 

– Forslag om innføring av bindende forhåndsutta-
lelser fra ligningskontorene 

– Forslag om endringer i ligningslovens fristregler
for saker som Sivilombudsmannen har avgitt ut-
talelse i 

– Forslag om endringer som følge av omlegging til
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etterskuddsvis betaling av dokumentavgift og
tinglysningsgebyr 

– Forslag om modernisering av regelverket for tek-
nisk sprit 

– Forslag om endringer i merverdiavgiftsloven 
– Forslag om endringer i momskompensasjonslo-

ven 
– Forslag om oppretting av lovtekst 
– Omtale av saker om skattefritak på nærmere vil-

kår etter skatteloven §§ 11-21 og 11-22 
– Oversikt over fradragsbeløp og beløpsgrenser i

skatte- og avgiftslovgivningen med tilhørende
forskrifter

Forslagene er nærmere omtalt nedenfor i denne
innstillingen, i Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte- og
avgiftsopplegget for 2005 - lovendringer, i St.prp. nr.
1 (2004-2005) Skatte-, avgifts- og tollvedtak og i
St.meld. nr. 1 (2004-2005) Nasjonalbudsjettet kapit-
tel 4. Generelt er det kun Regjeringens konkrete for-
slag som krever lovhjemmel, og Regjeringens vurde-
ringer vedrørende lovforslagene, som er gjengitt ne-
denfor i sammendragene under det enkelte punkt.
Gjeldende norsk rett, utenlandsk rett, utvalgsrappor-
ter, høringsuttalelser mv. knyttet til det enkelte for-
slag, er redegjort nærmere for i de nevnte dokumen-
ter fra Regjeringen. Også Regjeringens nærmere vur-
deringer vedrørende lovforslagene er i noen grad kun
delvis gjengitt, eventuelt bare vist til.

1.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n ,  m e d l e m m e n e  f r a  A r b e i -

d e r p a r t i e t ,  R a n v e i g  F r ø i l a n d ,  S v e i n
R o a l d  H a n s e n ,  T o r e  N o r d t u n ,  T o r s t e i n
R u d i h a g e n  o g  H i l l - M a r t a  S o l b e r g ,  f r a
H ø y r e ,  S v e i n  F l å t t e n ,  T o r b j ø r n  H a n -
s e n ,  H e i d i  L a r s s e n  o g  J a n  T o r e  S a n n e r ,
f r a  F r e m s k r i t t s p a r t i e t ,  G j e r m u n d  H a -
g e s æ t e r ,  l e d e r e n  S i v  J e n s e n  o g  P e r
E r i k  M o n s e n ,  f r a  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e -
p a r t i ,  Ø y s t e i n  D j u p e d a l ,  A u d u n  B j ø r l o
L y s b a k k e n  o g  H e i d i  G r a n d e  R ø y s ,  f r a
K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i ,  I n g e b r i g t  S .  S ø r -
f o n n  o g  B j ø r g  T ø r r e s d a l ,  f r a  S e n t e r -
p a r t i e t ,  M o r t e n  L u n d ,  f r a  V e n s t r e ,  M a y
B r i t t  V i h o v d e ,  o g  f r a  K y s t p a r t i e t ,  S t e i -
n a r  B a s t e s e n , viser til at proposisjonen ble lagt
fram sammen med statsbudsjettet for 2005. K o m i -
t e e n  viser til rettebrev fra finansministeren
5. november 2004 og 15. november 2004, som er
vedlagt innstillingen. K o m i t e e n  viser til sine
merknader i Budsjett-innst. S. nr. 1 (2004-2005) ka-
pittel 2 der de respektive fraksjoner har gitt sine
hovedmerknader til skatte- og avgiftsopplegget for
2005 samt Regjeringens forslag til skattereform og til
sine merknader under de enkelte punkter nedenfor. 

2. ENDRINGER I LOVBESTEMTE 
BELØPSGRENSER

2.1 Økt nedre grense for trygdeavgift
2.1.1 Sammendrag

Departementet foreslår å øke den nedre grensen
for å betale trygdeavgift fra 23 000 kroner til 29 600
kroner. Forslaget er nærmere omtalt i St.prp. nr. 1
(2004-2005) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Det vises til forslag til endringer i folketrygdlo-
ven § 23-3 fjerde ledd. Departementet foreslår at
endringene trer i kraft straks med virkning fra og med
inntektsåret 2005.

2.1.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Sosialistisk Venstreparti og Kystpartiet, vi-
ser til at frikortgrensen er viktig for mange, blant an-
net studenter og ungdom, som har sommerjobb eller
deltidsjobb. For øvrig innebærer en økning av fri-
kortgrensen en forenkling både for skatteyter og lig-
ningsmyndighetene. F l e r t a l l e t  mener videre at
det er viktig å stimulere til arbeid, og at heving av fri-
kortgrensen har en god sosial profil.

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti
og Kystpartiet, slutter seg til Regjeringens forslag til
folketrygdloven § 23-3 fjerde ledd. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  viser til merk-
nader i Budsjett-innst. S. nr. 1 (2004-2005) kapittel 2
om økt nedre grense for trygdeavgift i folketrygdlo-
ven og fremmer følgende forslag:

"I folketrygdloven gjøres følgende endring:

I
§ 23-3 nytt fjerde ledd skal lyde:

Det skal ikke betales avgift når inntekten er min-
dre enn 40 000 kroner. Avgiften må ikke utgjøre mer
enn 25 pst. av den del av inntekten som overstiger
40 000 kroner. 

II
Endring under I trer i kraft straks og med virk-

ning fra og med inntektsåret 2005."

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  viser til budsjettavtalen mellom re-
gjeringspartiene og Fremskrittspartiet, og slutter seg
på bakgrunn av dette subsidiært til forslag som følger
av avtalen.
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K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  viser til sine merknader i
Budsjett-innst. S. nr. 1 (2004-2005) kapittel 2, der det
foreslås å øke frikortgrensa til 35 000 kroner.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag:

"I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjø-
res følgende endring:

I
§ 23-3 fjerde ledd skal lyde: 

Det skal ikke betales avgift når inntekten er min-
dre enn 34 600 kroner. Avgiften må ikke utgjøre mer
enn 25 pst. av den del av inntekten som overstiger
34 600 kroner. 

II
Endringene under I trer i kraft straks og med virk-

ning fra og med inntektsåret 2005."

2.2 Trygdeavgift for næringsdrivende
2.2.1 Sammendrag

Næringsinntekt utenom primærnæringene har en
forhøyet trygdeavgiftssats på 10,7 pst. Dette henger
sammen med at det, i motsetning til for lønn, ikke er
arbeidsgiveravgift på næringsinntekt. Den forhøyede
sats på næringsinntekt gjelder imidlertid bare opp til
inntektsnivået 12 G (12 ganger folketrygdens grunn-
beløp). Over dette nivået er trygdeavgiftssatsen de
samme 7,8 pst. for næringsdrivende som for lønnsta-
kere.

Departementet foreslår at den forhøyede satsen
på 10,7 pst. skal gjelde generelt for næringsinntekt
utenom primærnæringene, uten noe skille under og
over 12 G. Det er ikke fritak for arbeidsgiveravgift på
lønn over 12 G. Regjeringens forslag til nedsettelse
av toppskattesatsene vil gjelde også slike nærings-
inntekter. For en nærmere gjennomgang og begrun-
nelse for forslaget om trygdeavgiftssats vises til
St.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte-, avgifts- og tollved-
tak. Det vises til forslag til oppphevelse av folke-
trygdloven § 23-3 annet ledd nr. 2 bokstav f. 

Departementet foreslår at lovendringen trer i
kraft straks med virkning fra og med inntektsåret
2005.

2.2.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til Regjerin-
gens forslag til oppphevelse av folketrygdloven § 23-
3 annet ledd nr. 2 bokstav f og viser til sine merkna-
der i Innst. S. nr. 1 (2004-2005) mht. forslaget om
trygdeavgiftssats.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,
K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e  viser til at
det ikke er fritak for arbeidsgiveravgift på lønn over
12 G, og at Regjeringens forslag til nedsettelse av
toppskattesatsene vil gjelde også for næringsinntek-
ter. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  viser til budsjettavtalen mellom re-
gjeringspartiene og Fremskrittspartiet, og slutter seg
på bakgrunn av dette subsidiært til forslag som følger
av avtalen.

2.3 Økt fradrag for gaver til frivillige 
organisasjoner

2.3.1 Sammendrag
For Regjeringen er det viktig at de frivillige orga-

nisasjonene gis gode og stabile økonomiske betingel-
ser. Regjeringen ønsker i tråd med målsettingene i
Sem-erklæringen å styrke de frivillige organisasjone-
ne ytterligere. På denne bakgrunn foreslår Regjerin-
gen å øke maksimumsgrensen for fradraget fra 6 000
kroner til 12 000 kroner.

På svært usikkert grunnlag anslås økningen i fra-
draget og utvidelsen av ordningen til å inkludere tros-
samfunn uten nasjonalt omfang, å gi et provenytap på
100 mill. kroner påløpt og 80 mill. kroner bokført i
2005.

Det vises til forslag om endring i skatteloven § 6-
50 fjerde ledd annet punktum. Lovendringen foreslås
å tre i kraft straks, med virkning fra og med inn-
tektsåret 2005.

2.3.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstrepar-
ti, slutter seg til Regjeringens forslag til endring i
skatteloven § 6-50 fjerde ledd annet punktum. 

E t  a n n e t  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene
fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senter-
partiet og Kystpartiet, vil understreke viktigheten av
at de frivillige organisasjonene har stabile og gode
økonomiske betingelser for sitt viktige samfunnsar-
beid og er tilfreds med at Regjeringen følger opp
målsettingene i Sem-erklæringen om en ytterligere
styrking av de frivillige organisasjoner. F l e r t a l l e t
slutter seg derfor til forslaget om å øke maksimums-
grensen for skattefradrag fra 6 000 til 12 000 kroner.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i
viser til sine merknader i Budsjett-innst. S. nr. 1
(2004-2005), avsnitt 2.1.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at ordningen
med skattefradrag for frivillige organisasjoner bidrar
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til økte inntekter for frivillige organisasjoner. På den
andre siden reiser dette prinsipielle problemstillinger
som krever nøye gjennomtenking. Dette er en type
offentlig finansiering av frivillige organisasjoner
som vi ikke har hatt i noe omfang i Norge. I tillegg til
ordinær støtte over budsjettet, vil organisasjonene
med en slik ordning få indirekte støtte gjennom skat-
tefradrag til enkeltpersoner og bedrifter som velger å
støtte organisasjonene. D i s s e  m e d l e m m e r  påpe-
ker at det ikke lenger vil være en politisk prioritering
som avgjør nivået på den offentlige støtten til de uli-
ke organisasjonene. I stedet er det de organisasjonene
som har velviljen til de mest bemidlede som vinner
kampen også om de offentlige pengene. D i s s e
m e d l e m m e r  understreker at nivået på offentlige
tilskudd skal bestemmes gjennom politiske vedtak.

D i s s e  m e d l e m m e r  foreslår derfor å oppheve
skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag:

"I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og
inntekt (skatteloven) gjøres følgende endring:

I
§ 6-50 oppheves.

II
Endringen under I trer i kraft straks med virkning

f.o.m. inntektsåret 2005."

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  understreker at slike skatte-
fradragsordninger er en trussel mot offentlige inntek-
ter. Med det antydede nivået er ikke dette dramatisk,
men nye typer skattefradrag der alle utgifter til sam-
funnsnyttige formål kan trekkes fra etter amerikansk
mønster, kan på sikt bety en alvorlig svekkelse av
skattegrunnlaget. Ikke minst finner d i s s e  m e d -
l e m m e r  grunn til å advare mot at dette åpner for
helt nye former for skatteunndragelser f.eks. gjen-
nom etablering av stiftelser, eller lignende.

D i s s e  m e d l e m m e r  understreker at Sosialis-
tisk Venstreparti i andre sammenhenger jobber for
økte midler til organisasjonene direkte, f.eks. gjen-
nom endringen av tippenøkkelen og økte tilskudd for
øvrig.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S e n t e r -
p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  vil understreke viktig-
heten av en levende frivillig sektor. Det offentlige har
etter d i s s e  m e d l e m m e r s  mening et ansvar for å
legge til rette stimulanser som styrker frivilligheten.
Skattefritak på økonomiske bidrag til frivillig arbeid
er et godt og målretta tiltak for å styrke økonomien til
lag og organisasjoner. Senterpartiet støtter derfor Re-

gjeringa sitt forslag om å utvide grensen for skattefra-
drag. D i s s e  m e d l e m m e r  vil signalisere at Sen-
terpartiet og Kystpartiet på sikt vil arbeide for å øke
fradragsgrensen og også sikre at flere typer organisa-
sjoner både nasjonalt og lokalt blir godkjente som ga-
vemottakere.

2.4 Reisefradrag
2.4.1 Sammendrag

Etter departementets vurdering bør reisefradraget
begrenses til skattytere som har kostnader til reise
mellom hjem og arbeidssted utover det vanlige. Nor-
male reisekostnader som de fleste yrkesaktive har,
bør i utgangspunktet anses dekket av minstefradaget.
Det vises i denne sammenheng til forslaget om å ut-
vide minstefradraget for arbeidsinntekt, jf. kapittel 7.

Departementet peker også på at hensynet til et en-
klere skattesystem taler for at retten til reisefradrag
begrenses til arbeidstakere med reisekostnader ut-
over det vanlige. En heving av nedre grense vil i den
sammenheng innbære en viss administrativ besparel-
se for skatteetaten ved at det blir færre skattytere som
gis fradragsrett.

Departementet foreslår at nedre grense for reise-
fradraget heves til 12 800 kroner. Forslaget er også
omtalt i St.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte-, avgifts- og
tollvedtak.

Det vises til forslag til skatteloven § 6-44 første
ledd. 

Endringen foreslås å tre i kraft straks med virk-
ning fra og med inntektsåret 2005.

2.4.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kystpar-
tiet, slutter seg til Regjeringens forslag til skatteloven
§ 6-44 første ledd. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,
K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e  mener at
de normale reisekostnader som yrkesaktive flest har,
dekkes av minstefradragets funksjon og viser i den
anledning til Regjeringens forslag om å utvide
minstefradraget for arbeidsinntekt. D i s s e  m e d -
l e m m e r  vil understreke at hensynet til et enklere
skattesystem også taler for at rett til reisefradrag be-
grenses til å gjelde bare arbeidstakere med reisekost-
nader utover det ordinære. D i s s e  m e d l e m m e r
slutter seg derfor til forslaget om å heve nedre grense
for reisefradrag til 12 800 kroner og endre skatte-
lovens § 6-44 tilsvarende.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  mener at det skal være fradrag for ut-
gifter til inntekts ervervelse. Reisefradraget må anses
som et slikt fradrag. D i s s e  m e d l e m m e r  mener
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det ikke er riktig å heve nedre grense for reisefradra-
get og går imot Regjeringens forslag til skatteloven
§ 6-44 første ledd. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  viser til at Fremskrittspartiet i sitt
alternative statsbudsjett har gått imot Regjeringens
forslag på dette punkt. D i s s e  m e d l e m m e r  viser
videre til budsjettavtalen mellom regjeringspartiene
og Fremskrittspartiet og at det er på bakgrunn av den-
ne  d i s s e  m e d l e m m e r  slutter seg til Regjerin-
gens forslag.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S e n t e r -
p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  viser til at pendlerfra-
draget er et fradrag for utgift til inntekts ervervelse.
Dette bidrar til å utjevne ulempen lang avstand mel-
lom hjem og arbeidssted har for enkelte. For Senter-
partiet og Kystpartiet er det et grunnleggende prin-
sipp at folk skal kunne bo og arbeide der de vil. Inn-
stramminger i reisefradraget vil ha motsatt virkning.
D i s s e  m e d l e m m e r  går derfor imot Regjeringens
forslag til skatteloven § 6-44 første ledd, og viser til
merknad i Budsjett-innst. S. nr. 1 (2004-2005).

3. AVVIKLING AV FORDELSBESKAT-
NINGEN AV EGEN BOLIG OG FRITIDS-
BOLIG

3.1 Sammendrag
Avvikling av fordelsbeskatningen av bolig og 
fritidsbolig

Dagens fordelsbeskatning slår vilkårlig ut, først
og fremst som følge av ulik verdsetting av boliger. I
2001 ble det innført en øvre grense for verdsetting av
boliger til 30 pst. av markedsverdien. Det er likevel
store forskjeller i takstene, noe som i hovedsak skyl-
des at eldre boliger i mange år har hatt lavt oppjuster-
te takster i perioder med relativt høy prisstigning.
Også ved ny taksering med utgangspunkt i markeds-
verdier, vil ulik verdiutvikling kombinert med da-
gens regler for justering av ligningsverdiene over tid
medføre at ligningsverdiene vil variere sterkt i for-
hold til markedsverdi. Det vil være svært krevende å
utforme et takstsystem som er administrativt håndter-
bart og som ikke samtidig kan gi urimelige utslag i
enkelttilfeller.

Skattefaglige prinsipper kan i utgangspunktet til-
si at avkastningen på investeringer i egen bolig og fri-
tidsbolig bør skattlegges likt med avkastningen på
andre kapitalinvesteringer. Dette gjelder også avkast-
ning i form av bruksfordeler, selv om slike fordeler
ikke er likvide på samme måte som utleieinntekter.

Generelt er beregnet inntekt ved bruk av egen bo-
lig lite egnet som skattegrunnlag etter Regjeringens
syn. Det foreslås derfor å avvikle fordelsbeskatnin-

gen av egen bolig og fritidsbolig. Forslaget omfatter
også eiendommer i utlandet som skattlegges i Norge.

Skattefritak for leieinntekter fra egen bolig og 
fritidsbolig

Avvikling av prosentligningsreglene innebærer
at den gjeldende sjablonbeskatningen av egen bolig
bortfaller. Faktiske leieinntekter vil ikke lenger kun-
ne anses konsumert av prosentinntekten. I den for-
bindelse oppstår spørsmålet om hvordan leieinntek-
ter fra boliger som har vært prosentlignet, skal be-
handles skattemessig.

En mulig løsning kunne være at leieinntekter fra
bolig ble skattlagt etter ordinære regler ved avviklin-
gen av fordelsbeskatningen (direkte ligning). Det
innebærer at alle faktiske inntekter fra leieforholdet
regnes som bruttoinntekt, og at vedlikeholdskostna-
der og andre kostnader i tilknytning til leieforholdet
kommer til fradrag. Departementet vil imidlertid ikke
foreslå en slik løsning med direkte beskatning av
leieinntekter. Departementet viser til at husholdnin-
gene i stor grad har tilpasset seg til gjeldende regler,
og mange finansierer boligen delvis gjennom utleie.
Ordinær beskatning av leieinntekt fra bolig vil i prak-
sis kunne innebære en betydelig innstramming for
mange boligeiere. Departementet mener derfor at
leieinntekter som i dag inngår i prosentligningen,
skal være skattefrie også etter avviklingen av fordels-
beskatningen.

Det kan pekes på at direkte beskatning vil kunne
føre til en rekke kontroll- og avgrensningsproblemer.
Det vil være problematisk å avdekke faktiske leieinn-
tekter, å avgrense og kontrollere hvilke kostnader
som har tilknytning til hhv. skattepliktig utleiedel og
skattefri egen del, og å kontrollere grensen mellom
aktiveringspliktige påkostninger og fradragsberetti-
gede vedlikeholdskostnader for det enkelte år.

Under det nye regelverket om skattefritak er det
nødvendig med et system for å skille mellom boliger
hvor utleien er så omfattende at boligen skal lignes
direkte, og boliger som skal omfattes av skattefrita-
ket. Departementet foreslår at grensen mot skatte-
plikt skal trekkes på tilsvarende måte som mellom
prosentligning og direkte ligning i dag. Dagens regler
er godt innarbeidet i praksis og vil dermed gjøre det
enkelt for både ligningsmyndighetene og skattyterne
å vurdere om vilkårene for skattefrihet er oppfylt.
Forslaget innebærer at inntekt fra utleie av egen bolig
blir skattefri dersom boligeieren benytter minst halv-
parten av boligen til egen bruk, regnet etter utleiever-
di. Leies mer enn halvparten av boligen ut, blir leie-
inntekten kun skattefri dersom utleien ikke strekker
seg utover halve inntektsåret.

Det vises i den sammenheng til at departementet
29. januar 2004 sendte på høring forslag om omleg-
ging fra utleieverdi til areal i skattelovens regler om
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vilkårene for prosentligning av egen bolig. Innholdet
i arealbegrepene for boliger er for tiden under revi-
sjon. Departementet vil komme tilbake til dette
spørsmålet når arealbegrepene er revidert.

For fritidsboliger videreføres dagens særregler
for beregning av skattefrie og skattepliktige leieinn-
tekter.

For boliger hvor vilkårene for skattefri utleie ikke
er oppfylt, oppstår spørsmålet om skattlegging av
den delen eieren benytter selv som egen bolig. Etter
gjeldende regler inngår leieverdien av den delen som
benyttes til egen bolig, i bruttoinntekten fra eiendom-
men. Enkelte hensyn kan tale for å videreføre en slik
løsning. Løsningen innebærer at det blir unødvendig
å skille mellom hvilke kostnader som har tilknytning
til henholdsvis den delen av boligen som benyttes av
eieren selv og øvrige deler av eiendommen. I slike til-
feller foreligger det ofte betydelige likvide inntekter
fra resten av eiendommen, og de likviditetsmessige
innvendingene mot fordelsbeskatning blir svakere. I
enkelte tilfeller vil eieren også ha mulighet for å sek-
sjonere ut den delen som benyttes som egen bolig,
noe som innebærer at vilkårene for skattefritak kan
foreligge for denne delen.

Etter en samlet vurdering finner imidlertid depar-
tementet at disse hensynene ikke kan være utslagsgi-
vende. I stedet må det legges vekt på at eierens eget
boligkonsum prinsipielt skal fritas for inntekts-
beskatning uansett hvordan boligen for øvrig benyt-
tes. Departementet foreslår derfor at den delen av
eiendommen som benyttes som egen bolig for eieren,
skal fritas for beskatning uavhengig av om vilkårene
for skattefritak for faktiske inntekter fra utleie mv. er
oppfylt eller ikke. En slik løsning vil også være kon-
sekvent i forhold til skattefritaket for egen bolig for
næringsdrivende bønder, jf. avsnitt 3.3.4 i proposi-
sjonen. Skattefritaket for egen boligbruk skal også
gjelde hvor eieren benytter boligen selv en begrenset
del av inntektsåret, og boligen ellers benyttes til ut-
leie mv.

Hvor utleien mv. har så stort omfang at inntekte-
ne skal skattlegges, må kostnader fordeles på hen-
holdsvis den skattefrie og den skattepliktige delen av
boligen. I en del tilfeller vil det være lett å avgjøre
hvilken del av boligen en kostnad har tilknytning til,
eksempelvis ved utbedring av en bestemt skade. I an-
dre tilfeller må det foretas en forholdsmessig forde-
ling av kostnadene. Departementet legger til grunn at
en slik fordeling i utgangspunktet skal skje på samme
grunnlag som vilkårene for skattefri utleie mv. Det
vil si etter den forholdsmessige utleieverdien i dag,
med overgang til en arealfordeling når arealbegrepe-
ne er revidert (jf. omtale foran).

Bortfall av fradragsretten for ekstraordinære 
vedlikeholdskostnader

Ved avviklingen av prosentligningsreglene og
innføringen av eget skattefritak, vil ikke ekstraordi-
nære kostnader ved boligen ha tilknytning til skatte-
pliktig inntekt. Departementet foreslår derfor at be-
stemmelsen om fradrag for ekstraordinær skade i
skatteloven § 7-13 oppheves. Dette fradraget fører i
praksis til en rekke avgrensningsproblemer. Blant an-
net må det foretas en grensedragning mellom vedli-
keholdskostnader som skyldes alder og vanlig slita-
sje på boligen, som ikke er fradragsberettiget, og
kostnader som skyldes ekstraordinær skade. Denne
grensedragningen er i praksis komplisert og forutset-
ter utfyllende dokumentasjon fra boligeieren. Fjer-
ning av fradraget vil derfor innebære en klar forenk-
ling av regelverket.

Ved direkte ligning av boligen vil ekstraordinære
kostnader i tilknytning til den inntektsgivende delen
være fradragsberettiget ved fastsettelsen av skatte-
pliktig inntekt.

Våningshus på gårdsbruk
Departementet legger opp til at våningshus på

gårdsbruk med naturlig arrondert tomt skal omfattes
av skattefritaket, selv om slike boliger i dag regn-
skapslignes og ikke prosentlignes. Det innebærer at
det må trekkes en grense mellom ikke-fradragsberet-
tigede kostnader som er pådratt i forbindelse med vå-
ningshuset, og fradragsberettigede kostnader som er
pådratt i tilknytning til bruket for øvrig. Departemen-
tet viser til at fordelingen av kostnadene må vurderes
og foretas konkret i det enkelte tilfelle. En slik forde-
ling vil isolert sett gi noe merarbeid for ligningsmyn-
dighetene. Denne ulempen oppveies imidlertid av at
skattefritaket gjør det unødvendig å vurdere leiever-
dien av våningshuset (som kan være vanskelig å sti-
pulere fordi boligen ligger som en del av en større
eiendom).

Opphevelse av skatteplikten for egen bruksfordel
innebærer også at den gjeldende fradragsretten for
vedlikeholdskostnader ikke kan videreføres ut fra be-
varingshensyn eller lignende. En må her følge skatte-
lovens hovedprinsipp om at vedlikeholdskostnader
bare er fradragsberettigede når de er knyttet til erverv
og sikring av skattepliktig inntekt.

Det legges ellers opp til at grensen mellom full
skattefrihet og skattlegging av leieinntekter ved di-
rekte ligning trekkes på tilsvarende måte som for an-
dre boliger, jf. avsnitt 3.3.2 i proposisjonen. Dette er
en ytterligere lempning for bøndene, i det den tidlige-
re regnskapsligningen ikke åpnet for skattefrie utleie-
inntekter ved delvis eller kortvarig utleie.

For øvrig vises det til omtalen av våningshus i ka-
pittel 20 i proposisjonen.
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Føderådsbolig, bruksrett og fri bruk
Føderåd (kår) oppstår når kjøperen av fast eien-

dom gjør opp for kjøpesummen ved at selgeren får
hel eller delvis betaling i form av fremtidige årlige
ytelser (begrenset til mottakerens levetid), som dels
kan bestå i naturalier, herunder borett.

Fordel ved mottatte føderådsytelser er skatteplik-
tig inntekt for mottakeren, jf. skatteloven §§ 5-1 førs-
te ledd og 5-40 annet ledd. Naturalier skal verdsettes
til full verdi. Føderådsmottakerens fordel ved å bo i
føderådsbolig settes til brutto utleieverdi, uavhengig
av hvilket beløp som er ført opp i føderådskontrak-
ten.

På føderådsyterens hånd skal årlig brutto utleie-
verdi av føderådsboligen først inntektsføres som av-
kastning av jordbruket. Det samme beløpet føres
imidlertid også til fradrag i næringsoppgaven (som
føderådsytelse). Kostnader ved boligen fradras som
driftskostnader i jordbruket.

Dersom føderådsmottakerne bærer alle drifts-
kostnadene, skal føderådsboligen i henhold til lig-
ningspraksis prosentlignes hos disse, men uten bunn-
fradrag. Det må imidlertid fremgå av den opprinneli-
ge føderådskontrakten at alle driftskostnader skal
bæres av føderådsmottakeren, og det må være en va-
rig ordning. Når føderådsmottakerne prosentlignes,
får ikke føderådsyteren fradrag for utgifter vedrøren-
de føderådsboligen.

Departementet finner at gjeldende ligningsprak-
sis bør tilpasses det generelle fritaket fra fordels-
beskatning. Departementet foreslår at føderådsmotta-
kere som etter gjeldende praksis blir prosentlignet,
skal være omfattet av skattefritaket. Dette innebærer
at føderådsmottakers fordel ved egen bruk av boligen
ikke vil være skattepliktig når føderådsmottaker (i
henhold til den opprinnelige føderådskontrakten og
som en varig ordning) bærer alle driftskostnadene
knyttet til boligen. Når føderådsmottakerens fordel
ved egen bruk av boligen er omfattet av skattefrita-
ket, vil føderådsyteren ikke ha rett til fradrag for sine
eventuelle kostnader som er henførbare til føderåds-
boligen.

En slik endring av praksis vil langt på vei kunne
sees som en fortolkning av de foreslåtte fritaksbe-
stemmelsene i skatteloven, og det vil etter departe-
mentets vurdering ikke være nødvendig med noen
eksplisitt lovregulering om fritak i denne situasjonen.
Departementet vil instruere Skattedirektoratet om å
omgjøre gjeldende ligningspraksis på dette punktet.

Den nevnte praksis for føderådsboliger er mest
utbredt ved overdragelse av jord- og skogbrukseien-
dommer, men gjelder også for avtaler om borett ved
overdragelse av andre faste eiendommer. Det er en
forutsetning at ytelsene begrenses til overdragers le-
vetid, og ikke løper til en bestemt dato uansett hva
som inntreffer. Dersom ytelsen er avtalt å løpe frem

til en bestemt dato, regnes ytelsen som en del av ve-
derlaget for eiendommen, og følger andre regler.

Det gjelder i dag særlige regler når en boligeien-
dom (eksempelvis enebolig, leilighet eller fritidsbo-
lig) benyttes vederlagsfritt av eierens nære slektnin-
ger. I slike tilfeller følger det av ligningspraksis at
brukerne kan prosentlignes, forutsatt at de bærer alle
driftskostnader og at vilkårene for prosentligning
hadde vært oppfylt om eieren hadde brukt eiendom-
men. Det gis ikke bunnfradrag ved beregningen av
prosentinntekt. Disse tilfellene skiller seg fra føde-
råds- og bruksrettstilfellene ved at bruken ikke er for-
ankret i en eiendomsoverdragelse med påhefte av ret-
tigheter som reduserer vederlaget for eiendommen.

Etter departementets vurdering er det ikke hen-
siktsmessig å videreføre praksis med prosentligning i
slike tilfeller, da det vil innebære at prosentlignings-
reglene videreføres for et fåtall tilfeller. Etter depar-
tementets vurdering bør det heller ikke gjennomføres
direkteligning i disse tilfellene, da dette ville innebæ-
re en vesentlig innstramning for de fleste i denne
gruppen. Rimelighetshensyn kan tilsi at det ikke bør
medføre noen vesentlig økt beskatning av eiendom-
men om eieren lar nære slektninger benytte eiendom-
men mot å svare vedlikeholdskostnader mv, og at det
heller ikke er grunnlag for å skattlegge bruksfordelen
særskilt for brukerne i en slik situasjon. Departemen-
tet foreslår derfor at det også i en slik situasjon skal
være skattefritak for bruksfordelen, både for eier og
for brukere.

Det legges opp til at kretsen av nære slektninger
trekkes på samme måte som etter dagens praksis om
prosentligning for disse tilfellene, dvs. til eksempel-
vis barn, søsken, foreldre, besteforeldre, søskenbarn
og nevø/niese.

I andre tilfelle av vederlagsfri bruk skal boligen
regnskapslignes hos eieren. Hos eieren vil eventuell
faktisk leieinntekt i så fall inngå som en bruttoinn-
tekt, mens differansen mellom markedsleie og fak-
tisk betalt leie skattlegges på brukerens hånd som
fordel ved helt eller delvis fri bolig.

Også på dette punktet vil departementet instruere
Skattedirektoratet om en omlegging av ligningsprak-
sis.

Fredede og bevaringsverdige boliger
Etter skatteloven § 7-10 siste ledd kan eiere av

boliger som er fredet eller regulert til spesialområde
med formål bevaring, velge om boligen skal prosent-
lignes eller regnskapslignes. Bakgrunnen for denne
valgadgangen er at det ofte er ekstra kostnader knyt-
tet til vedlikehold mv. av slike boliger, og at sjab-
longmessig beskatning (prosentligning) derfor kan gi
en for høy beregnet inntekt.

Når egen bolig blir generelt fritatt for skattleg-
ging, vil det ikke lenger være grunnlag for en bestem-
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melse om regnskapsligning som et valgfritt alternativ
til sjablongmessig beskatning. Departementet fore-
slår derfor ingen bestemmelse svarende til gjeldende
§ 7-10 siste ledd i skatteloven.

Dersom boligen leies ut mv. i et slikt omfang at
vilkårene for skattefrihet ikke er oppfylt, vil alle ved-
likeholdskostnader mv. med tilknytning til den inn-
tektsgivende delen være fradragsberettigede.

Fradrag for kostnad ved overgang til skatteplikt
Gjeldende skattelov § 7-20 regulerer fradrag for

kostnad ved overgang fra regnskapsligning til pro-
sentligning (første ledd), og ved overgang fra pro-
sentligning til regnskapsligning (annet ledd). Be-
stemmelsen innebærer at fradragsretten for kostnader
begrenses noe etter endring av ligningsmåte, for å
unngå at periodisk vedlikehold bevisst fases inn mot
perioder med direkte fradragsrett for slike kostnader.

Selv om prosentligning av egen bolig oppheves,
oppstår et tilsvarende behov for å begrense fradrags-
retten for vedlikeholdskostnader når bruken av boli-
gen endres slik at utleie går fra å være skattefri til å
bli skattepliktig. Det foreslås derfor at § 7-20 annet
ledd videreføres i modifisert form. Det vises til for-
slag til § 7-10.

Noen bestemmelse om regulering av vedlike-
holdskostnader ved overgang fra skatteplikt til skatt-
frihet vil det derimot ikke være behov for. Det skyl-
des at det ikke er grunnlag for fradrag for kostnader
som ikke har tilknytning til et skattepliktig inn-
tektserverv og at det derfor ikke vil bli gitt noen form
for fradrag for vedlikeholdskostnader når vilkårene
for skattefrihet er oppfylt.

Endring av lovhenvisninger
Endringene i reglene om boligbeskatning i skat-

teloven kapittel 7 gjør at enkelte henvisninger fra lig-
ningsloven til skatteloven må endres. Det gjelder
henvisninger i ligningsloven § 6-11 nr. 4 b og § 6-16
c. I sistnevnte bestemmelse foreslås også en mindre
lovteknisk omredigering for å bedre lesbarheten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
En avvikling av prosentlignet fordel av egen bo-

lig og fritidsbolig, herunder føderådsbolig og bolig-/
fritidsbolig benyttet vederlagsfritt av eierens nære
slektninger, er anslått å gi et provenytap på om lag
1,89 mrd. kroner påløpt og om lag 1,51 mrd. kroner
bokført i 2005. Siden grensen mot skatteplikt ved ut-
leie forslås videreført tilsvarende gjeldende regler og
praksis for prosentligning av bolig, vil ikke dette på-
virke provenyet.

I tillegg anslås en avvikling av den særskilte
regnskapsligningen av våningshus å gi en lettelse for
landbruksnæringen, jf. kapittel 20 i proposisjonen.

Bortfallet av fradraget for ekstraordinær skade i
tilfeller med skattefrihet for boligen anslås isolert sett
å gi en innstramming på om lag 50 mill. kroner påløpt
i 2005. Forslaget antas å ikke gi bokført effekt før i
2006.

Det foreslåtte opplegget innebærer mindre arbeid
for ligningsmyndighetene og en forenkling for skatt-
yter. Avgrensning i forhold til skatteplikt må likevel
følges opp av myndighetene med kontroll og eventu-
elt direkte ligning.

Ikrafttredelse
Departementet foreslår at endringene trer i kraft

straks med virkning fra og med inntektsåret 2005.

3.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti
og Senterpartiet, slutter seg til Regjeringens forslag
til endring av skatteloven §§ 6-11 og 6-15, nytt kapit-
tel 7 i skatteloven og endring av ligningsloven §§ 6-
11 nr. 4b og 6-16c.

F l e r t a l l e t  viser til at dagens fordelsbeskatning
gir vilkårlige resultater, tross den øvre grense for
verdsetting på 30 pst. av markedsverdien som ble
vedtatt av Stortinget våren 2001. Det vil også være
krevende å utforme takstsystemer som er håndterbare
og ikke samtidig vil gi urimelige utslag i mange en-
kelttilfeller. F l e r t a l l e t  slutter seg derfor til Regje-
ringens forslag om å avvikle fordelsbeskatningen av
egen bolig og fritidsbolig. F l e r t a l l e t  understreker
at leieinntekter som i dag inngår i eieres prosentlig-
ning, skal være skattefrie også etter avviklingen av
fordelsbeskatningen og at grensen mot skatteplikt for
leieinntekter trekkes på samme måte som mellom
prosentligning og direkte ligning i dag. F l e r t a l l e t
merker seg også at dagens særregler for beregning av
skattefrie og skattepliktige leieinntekter for fritidsbo-
liger videreføres.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S e n t e r p a r t i e t  mener at all
skatt som ilegges bolig må ses i sammenheng. Dette
gjelder fordelsskatt, formuesskatt og eiendomsskatt.
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at Regjeringen fore-
slår å avvikle fordelsskatten, uten å foreta en slik
samlet vurdering. D i s s e  m e d l e m m e r  mener at
det ikke er riktig å avvikle fordelsskatten uten en slik
vurdering, og går imot Regjeringens forslag til end-
ring av skatteloven §§ 6-11 og 6-15, nytt kapittel 7 i
skatteloven og endring av ligningsloven §§ 6-11 nr.
4b og 6-16c. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  viser til at opphevelse av bo-
ligskatten vil føre til økte boligpriser. Det innebærer
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en omfordeling fra unge mennesker i etableringsfa-
sen som skal kjøpe bolig i framtida til dem som eier
sin egen bolig i dag. Dette er usosialt, og d i s s e
m e d l e m m e r  går imot forslaget. D i s s e  m e d -
l e m m e r  går i stedet inn for å oppheve dokumentav-
giften for unge mennesker, og viser i denne sammen-
heng til forslag i Budsjett-innst. S. nr. 1 (2004-2005),
kapittel 4.23.

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
mener at vanlige boliger må skjermes for all form for
boligskatt. I den forbindelse viser d e t t e  til egen mo-
dell for takseringssystem for boligskatt slik den fram-
kommer i Innst. S. nr. 143 (1996-1997), jf. Innst. O.
nr. 115 (2000-2001).

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K y s t p a r t i e t
viser for øvrig til sine merknader og forslag i Bud-
sjett-innst. S. nr. 1 (2004-2005) og til sitt forslag ved-
rørende boligskatt, jf. kap. 35 i denne innstillingen.

4. OMLEGGING AV BESKATNINGEN AV 
FIRMABIL OG YRKESBIL

4.1 Sammendrag
4.1.1 Firmabil

Departementet foreslår at privat bruk av firmabil
beskattes etter en aldersgradert prosentligningsmo-
dell hvor fordelen fastsettes til 30 pst. av bilens liste-
pris som ny under 235 000 kroner og 20 pst. av over-
skytende listepris. For biler eldre enn tre år ved ut-
gangen av året regnes det bare med 75 pst. av bilens
listepris. En slik omlegging vil bidra til å forenkle
gjeldende regelverk, i hovedsak fordi man går bort
fra å fastsette antall kjørte km mellom hjem og arbeid
og fordi gjeldende firmabilklasser kan oppheves.

Det vil fortsatt være grupper av biler som ikke
skal beskattes etter sjablonreglene og som beskattes
etter en individuell vurdering. Avgrensningen mot
sjablonsystemet blir som tidligere, jf. omtalen i pro-
posisjonens punkt 4.2. Skattedirektoratet vil utforme
retningslinjer for hvordan beskatningen av denne
gruppen skal gjennomføres.

Med listepris menes bilens listepris ved første
gangs registrering. For bruktimporterte biler legges
tidspunktet for første gangs registrering i utlandet til
grunn. Dersom det er flere importører av den aktuelle
bilmodellen, legges hovedimportørs listepris i Norge
til grunn. For bilmodeller som ikke har listepris i
Norge, må det skjønnsmessig fastsettes en pris med
utgangspunkt i listepris for en tilsvarende bil.
Hovedimportørs listepris skal i utgangspunktet også
benyttes for ekstrautstyr. Dersom hovedimportør
ikke har listepris på ekstrautstyret, typisk ekstrautstyr
som ikke direkte knyttes til en bilmodell og som ikke
er fabrikkmontert, benyttes faktisk anskaffelsespris.

Fordelen av firmabil som skattyter bare har dis-
ponert deler av inntektsåret, fastsettes til summen av
antall hele og påbegynte måneder han har hatt bilen
til disposisjon multiplisert med 1/12 av fordelen for
et helt år.

Reduksjonen i forhold til listepris for firmabiler
som er eldre enn tre år, gjennomføres med virkning
fra og med det første inntektsåret etter den 36. måne-
den etter den måneden bilen ble registrert første
gang.

Både ved bruk av el-bil som firmabil og hvor ar-
beidstaker har særlig omfattende yrkeskjøring (over
40 000 km i yrke) foreligger det i dag særregler som
gir lavere beskatning enn hovedregelen skulle tilsi.
Departementet foreslår en videreføring av den gun-
stige behandlingen, men innenfor den nye beskat-
ningsmodellen. Det foreslås at bilen i disse tilfellene
verdsettes til 75 pst. av bilens listepris som ny. En
slik nedjustering anses å tilsvare om lag samme be-
gunstigelse som i dag. Tilsvarende reduksjon foretas
for biler eldre enn tre år.

Endringen gjennomføres ved en endring av skat-
teloven § 5-13 første ledd.

De foreslåtte endringene av beskatningsmodell
innebærer at det er behov for endringer i enkelte be-
stemmelser i forskrift av 19. november 1999 nr. 1158
(skattelovforskriften), som departementet vil foreta.

4.1.2 Yrkesbil
De foreslåtte endringene i reglene for beskatning

av firmabil får også betydning for skattytere som blir
skattlagt for privat bruk av yrkesbil. Skattleggingen
for den private bruken skjer, av ligningstekniske år-
saker, ved at skattyterens fradrag for faktiske kostna-
der til bilholdet reduseres med den beregnede verdien
av den private bruken. Dette gjennomføres i praksis
ved at den beregnede fordelen tillegges inntekten (til-
bakeføring). Fordelen av den private bruken fastset-
tes etter det samme regelverket som benyttes for å be-
regne fordelen ved privat bruk av firmabil. Den fore-
slåtte prosentligningsmodellen skal derfor også an-
vendes ved beregningen av tillegget for privat bruk
av yrkesbil.

Etter gjeldende regler kan imidlertid ikke tilbake-
føringen for privat bruk av yrkesbil settes høyere enn
75 pst. av de beregnede samlede kostnadene til bil-
holdet. Departementet foreslår at dette taket for tilba-
keføringen for privat bruk videreføres. Ved beregnin-
gen av de samlede kostnadene til bilholdet skal det
gjøres et tillegg for verdiforringelse. Etter gjeldende
regler fastsettes tillegget til 10 pst. pr. år, beregnet av
bilens kostpris som ny. Etter departementets vurde-
ring vil et system med saldoavskrivning gi et riktige-
re utrykk for faktisk verdiforringelse enn det dagens
system med en lineær avskrivning gjør. Det foreslås
derfor at verdiforringelsen fastsettes ut fra en årlig
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saldoavskrivning på 17 pst. med utgangspunkt i bi-
lens listepris på tidspunktet for førstegangs registre-
ring, og ikke kostpris. Valg av avskrivningssats er
nærmere begrunnet i St.prp. nr. 1 (2004-2005) Skat-
te-, avgifts- og tollvedtak. Listepris benyttes også
som utgangspunkt for å beregne fordelen ved privat
bruk av firmabil. Det enkelte års saldoavskrivning re-
duserer grunnlaget for å beregne påfølgende års ver-
direduksjon. For øvrig anvendes de ordinære reglene
om avskrivning så langt de passer.

Overgangen til saldoavskrivninger innebærer at
størrelsen på tilbakeføringstaket vil avhenge av bi-
lens alder. Ettersom alderen på yrkesbiler antas å va-
riere mye, antar departementet at det er behov for en
overgangsregel som gjør at avskrivningene beregnes
i samsvar med bilens alder. For biler registrert første
gang før 1.1.2005 må således avskrivningsgrunnlaget
reduseres i forhold til bilens alder. Eksempelvis vil
avskrivningsgrunnlaget for en bil registrert 1. januar
2003 være 68,89 pst. av listepris i inntektsåret 2005.
Se forslag til overgangsregel til skatteloven § 6-12
annet ledd.

Det vises til foreslåtte endringer i skatteloven
§ 6-12 annet ledd.

4.1.3 Behovet for fremtidige endringer i prosent-
ligningsmodellen

Prosentligningsmodellen innebærer en forenk-
ling av regelverket, samt at den med den foreslåtte ut-
forming vil medføre at beskatningen av fordelen ved
privat bruk av firmabil og egen yrkesbil i større grad
tar hensyn til individuelle forskjeller med hensyn til
bilens verdi og alder. Ved at prosentligningsmodel-
len bygger på listepris, vil fordelsfastsettelsen av nye
firmabiler endres automatisk i takt med prisutviklin-
gen på biler generelt.

Samlet sett mener derfor departementet at den
nye modellen vil innebære et rimelig kompromiss
mellom behovet for vektlegging av individuelle fak-
torer ved fordelsfastsettelsen og behovet for et admi-
nistrativt praktikabelt regelverk. Med den foreslåtte
prosentligningsmodellen og dens innebygde dyna-
mikk, legger departementet til grunn at det ikke er be-
hov for løpende justeringer av modellen, og at end-
ringer således bare vil være aktuelt dersom det skjer
vesentlige endringer i de forutsetninger som er lagt til
grunn. Departementet forventer at prosentlignings-
modellen kan bli et mer robust system som også vil
bidra til mer forutsigbarhet for skattyter.

4.1.4 Økonomiske og administrative 
konsekvenser

De foreslåtte endringen i beskatningen av privat
bruk av firmabil innebærer en forenkling av regelver-
ket og at regelverket blir enklere å praktisere for
skattyterne og ligningsmyndighetene.

Forslagene antas å gi en samlet provenyreduk-
sjon på 160 mill. kroner påløpt i 2005. Det vises for
øvrig til omtalen i St.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte-,
avgifts- og tollvedtak.

4.1.5 Ikrafttredelse
Finansdepartementet foreslår at lovendringene

trer i kraft straks med virkning fra og med inntekts-
året 2005.

4.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til Re-
gjeringens forslag til endring av skatteloven § 5-13
første og andre ledd samt endringer i skatteloven § 6-
12 annet ledd og overgangsregel til skatteloven § 6-
12 annet ledd. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  viser til sine merknader i
Budsjett-innst. S. nr. 1 (2004-2005) kapittel 2, og går
mot forslagene til endring av beskatningen av firma-
bil og yrkesbil.

5. AKSJONÆRMODELLEN
5.1 Innledning og sammendrag
5.1.1 Sammendrag

Departementet foreslår å innføre en aksjonærmo-
dell for beskatning av aksjeinntekter fra 2006, i tråd
med de retningslinjer som ble trukket opp i St.meld.
nr. 29 (2003-2004). Modellen vil i hovedsak gjelde
for personlige aksjonærer, ikke for selskaper som
eier aksjer (selskapsaksjonærer). Bakgrunnen for for-
slaget er ønsket om å redusere dagens forskjell mel-
lom marginalskatten på arbeidsinntekter og aksjeinn-
tekter.

I dagens skattesystem er marginalskatten på ar-
beidsinntekter betydelig høyere enn på kapitalinntek-
ter. Dette motiverer til å få arbeidsinntekter til å frem-
stå som kapitalinntekter, slik at skatten reduseres
(inntektsskifting). I forbindelse med skattereformen i
1992 ble delingsmodellen innført for å skille mellom
arbeids- og kapitalinntekter. Etter 1992 har satsfor-
skjellen på arbeids- og kapitalinntekter økt, noe som
har gjort det svært lønnsomt å tilpasse seg slik at en
unngår deling. Delingsmodellen har også vist seg å
være lite stabil over tid, med stadige endringer både i
fastsettelsen av beregnet personinntekt, og i kriterie-
ne for deling. Omfanget av tilpasninger kan illustre-
res av at andelen delingspliktige aksjeselskaper har
gått ned fra 55 pst. i 1992 til 32 pst. i 2000. Delings-
modellen er også blitt mindre treffsikker i måten å
skille ut faktisk arbeidsavkastning på. En indikasjon
på dette er at over 70 pst. av delingspliktige aksjesel-
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skaper får negativ beregnet personinntekt. Delings-
modellen oppfyller altså ikke i tilstrekkelig grad in-
tensjonen om å beskatte arbeidsavkastningen til akti-
ve eiere som personinntekt. Følgelig svekkes omfor-
delingen gjennom skattesystemet, og skattesystemet
mister legitimitet fordi arbeidsinntekter skattlegges
forskjellig avhengig av hvilken form de fremstår i.

Departementet mener at aksjeutbytte og -gevin-
ster (aksjeinntekter) som overstiger avkastningen av
en risikofri kapitalplassering, bør beskattes som al-
minnelig inntekt på fysiske aksjonærers hånd. En slik
aksjonærmodell vil erstatte delingsmodellen for ak-
sjonærer. Utbytte som ligger innenfor avkastningen
av en risikofri alternativ investering, vil skjermes for
skatt gjennom et skjermingsfradrag. Skjermingen
fastsettes ved å multiplisere aksjens kostpris med en
risikofri markedsrente. Ubenyttet skjerming kan
fremføres og fradras i utbytte på samme aksje senere
år. Ubenyttet skjerming tillegges også neste års skjer-
mingsgrunnlag. Ved realisasjon av aksjen kan ube-
nyttet skjerming fradras i eventuell gevinst.

Med en slik skatt på aksjeinntekter, kombinert
med reduserte skattesatser på arbeidsinntekter, vil det
på marginen ha liten skattemessig betydning om ak-
sjonæren tar ut arbeidsavkastning som lønn eller som
utbytte. Arbeidsavkastning som tas ut som utbytte i
stedet for som lønn, vil i prinsippet overstige skjer-
mingen, og vil dermed bli skattlagt på personens
hånd. På den måten vil aksjonærmodellen bygge bro
mellom person- og selskapsbeskatningen. Dermed
foreslås delingsmodellen opphevet for aksjonærer fra
2006, med virkning for selskapsoverskudd fra 2005.

Departementets forslag til utbytteskatt med skjer-
ming (aksjonærmodellen) bygger på forslaget til ak-
sjonærmodell som ble fremlagt av Skaugeutvalget i
NOU 2003:9. Departementets forslag avviker imid-
lertid noe fra utvalgets forslag. Dette gjelder mulig-
heten til å la ubenyttet skjerming fra en realisert aksje
trekkes fra mot aksjonærens øvrige aksjeinntekter,
eventuelt fremføres til fradrag i etterfølgende års ak-
sjeinntekter. I departementets forslag ligger det ikke
en slik samordnings- og fremføringsadgang, da det
etter departementets vurdering ville åpnet for uøn-
skede tilpasningsmuligheter. Denne begrensningen i
aksjonærmodellen er i overensstemmelse med Regje-
ringens forslag i St.meld. nr. 29 (2003-2004).

Aksjonærmodellen kan gi incentiver til å yte lån
til selskapet i stedet for å skyte inn egenkapital. Hen-
sikten vil være å spare skatt ved å ta ut overskudd
gjennom høye renter i stedet for som utbytte. Depar-
tementet foreslår derfor å innføre en ekstrabeskat-
ning av renteinntekter på lån fra privatpersoner til
selskaper når renten er over et visst nivå.

Aksjonærmodellen innebærer en integrert be-
skatning av utbytte og gevinster, dvs. at beskatningen
er uavhengig av om overskuddet tas ut som utbytte

eller gevinst. I kombinasjon med skattefrihet for ut-
bytter og gevinster i selskapssektoren, jf. kapittel 6,
vil det være mulig å avvikle dagens godtgjørelses- og
RISK-system. Dette vil sikre likebehandling av ak-
sjeinntekter fra norske og utenlandske aksjer, noe
som vil sikre at Norges forpliktelser etter EØS-avta-
len oppfylles. Med aksjonærmodellen vil man dessu-
ten oppnå større likhet mellom skattereglene i Norge
og andre europeiske land.

De økte administrative kostnadene knyttet til ak-
sjonærmodellen må sees i sammenheng med den be-
tydelige forenkling som følger av å oppheve delings-
modellen for aksjonærer, samt å oppheve RISK- og
godtgjørelsesreglene. Nettovirkningen av dette vil et-
ter departementets syn bli en forenkling, etter at Skat-
tedirektoratets aksjonærregister er tilpasset aksjo-
nærmodellen. Denne tilpasningen krever noe tid, og
er hovedårsaken til at aksjonærmodellen først kan
praktiseres fra 2006.

5.1.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  viser til at grunnfondsbevis er en

viktig kilde til egenkapitalfinansiering for landets
sparebanker og mener derfor at grunnfondsbevis
fortsatt skal ha en sterk og selvstendig stilling som
egenkapitalinstrument. K o m i t e e n  mener det er
viktig at grunnfondsbevis fortsatt er et reelt alternativ
som finansieringsform for sparebanker, og mener
derfor det er naturlig at Regjeringen vurderer situa-
sjonen for grunnfondsbevisene etter at aksjonærmo-
dellen er innført.

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti
og Kystpartiet, støtter forslaget om å innføre aksjo-
nærmodellen, som innebærer at aksjeutbytter og ge-
vinster utover en viss avkastning skattlegges som al-
minnelig inntekt. Denne modellen vil bidra til en mer
rettferdig beskatning, fordi arbeidsinntekter og kapi-
talinntekter vil bli beskattet likere, og vil gjøre det
mulig å avvikle delingsmodellen for aksjeselskaper.
Aksjonærmodellen innebærer at dagens RISK- og
godtgjørelsessystem kan avvikles for personlige ak-
sjonærer. Det er en fordel ved aksjonærmodellen at
utbytte fra norske og utenlandske aksjer likebehand-
les, fordi dagens regler trolig er i strid med EØS-av-
talen.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,
K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e  viser til at
Regjeringen i proposisjonen følger opp St.meld. nr.
29 (2003-2004) om skattereform.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener at skattereformen
er en helhetlig reform, og at det er viktig for virknin-
gen av reformen at de ulike elementene gjennomfø-
res som beskrevet i skattemeldingen. Gjennomføring
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av skattereformen er uansett en forutsetning for å
bringe det norske skattesystemet klart innenfor EØS-
avtalens rammer. Fjerning av delingsmodellen, godt-
gjørelsesreglene og RISK-systemet forutsetter en til-
nærming av marginalskatt på arbeid og kapitalinn-
tekt. Fritaksmetoden og aksjonærmodellen sammen
med reduksjon av marginalskatt på arbeidsinntekter
medfører at delingsmodellen, godtgjørelsesreglene
og RISK-systemet kan fases helt ut innen 2006.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at aksjonærmo-
dellen innebærer skatt på høy eieravkastning i form
av utbytte eller gevinst utover fastsatt skjermingsren-
te. D i s s e  m e d l e m m e r  understreker at innføring
av aksjonærmodellen må sees i sammenheng med
nedtrapping og på sikt avvikling av formuesskatten
slik at kapitalbeskatningen totalt sett reduseres. Ak-
sjonærmodellen innføres med virkning for 2006.
D i s s e  m e d l e m m e r  ser det som positivt at
hovedelementene i aksjonærmodellen behandles i
god tid før modellen trer i kraft, slik at skatteyterne
får tid til å forberede seg på denne.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser for øvrig til merk-
nader under de enkelte punkter nedenfor.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S e n t e r p a r t i e t  mener at aksjo-
nærmodellen vil føre til en mer rettferdig inntekts-
beskatning, fordi samme inntekt i stor grad vil bli be-
skattet likt, uavhengig av i hvilken form inntekten
fremstår. Videre vil aksjonærmodellen ha gode for-
delingsvirkninger, fordi det først og fremst er perso-
ner med høye inntekter og store formuer som har sto-
re aksjeinntekter. D i s s e  m e d l e m m e r  vil også
legge vekt på at modellen innebærer at marginalbe-
skatningen av aksjeinntekter økes, uten at bedriftenes
investerings- og finansieringsbeslutninger påvirkes.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at departementet
foreslår at skjermingsrenten i aksjonærmodellen fast-
settes årlig til etter skattverdien av årsgjennomsnittet
av statsobligasjoner med 5 års løpetid i inntektsåret.
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at en enstemmig ko-
mité i innstillingen til Skattemeldingen (Innst. S. nr.
232 (2003-2004)) ba om at Regjeringen særlig vur-
derte konsekvensene for grunnfondsbevisenes stil-
ling av å innføre aksjonærmodellen, og om nødven-
dig foreslo tiltak som sikret at grunnfondsbevis fort-
satt fremsto som et reelt alternativ som finansierings-
form for sparebankene. D i s s e  m e d l e m m e r  viser
videre til at departementet etter en vurdering har
kommet til at grunnfondsbevis ikke trenger ekstra
skjerming i aksjonærmodellen. D i s s e  m e d l e m -
m e r  er ikke enig i denne vurderingen. I motsetning
til aksjer har grunnfondsbevis-eierne ikke kontroll
over de styrende organer, og heller ikke eierskap til
hele kapitalen. For å kompensere for manglende eier-
skap til hele selskapsformuen har grunnfondsbevis-

bankene funnet det nødvendig å gi langt høyere ut-
bytte enn aksjeselskapene. En utbytteskatt vil derfor
ha en mer negativ effekt for grunnfondsbevis enn for
aksjer. Et annet moment som vil endre grunnfonds-
bevisenes stilling i forhold til aksjer, er forslaget om
at også børsnoterte aksjer skal verdsettes til 65 pst.
ved beregning av formuesskatt. D i s s e  m e d l e m -
m e r  mener derfor at det er nødvendig å gi grunn-
fondsbevis enn noe høyere skjermingsrente enn ak-
sjer, for å sikre at grunnfondsbevis fortsatt fremstår
som et reelt alternativ som finansieringsform for spa-
rebankene, og at et riktig påslag vil være 2 prosent-
poeng, og viser til forslag i Budsjett-innst. S. nr. 1
(2004-2005) kapittel 2.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  går imot Re-
gjeringens forslag og viser til merknader i Budsjett-
innst. S. nr. 1 (2004-2005) kapittel 2. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  er enige i at beskatningen av
kapitalinntekter må økes, både av hensyn til en likere
beskatning av inntekter fra kapitalplasseringer og
inntekter fra arbeidsinnsats, og av hensyn til forde-
ling. Fordelingen av kapitalinntekter er svært ujevn i
Norge, og økning i beskatningen av slike inntekter er
gunstig fra et fordelingsperspektiv.

Regjeringens forslag om en aksjonærmodell
innebærer en klar forbedring i forhold til dagens skat-
tesystem, men d i s s e  m e d l e m m e r  påpeker at for-
slaget om skjerming av normalavkastning gir model-
len klare svakheter. I hovedsak er skjermingen knyt-
tet til verdsetting av aksjene, såkalt kostpris. Nyopp-
startede bedrifter og bedrifter med lite kapitalverdier
kan bli taperne i et slikt system. Det er vanskelig å
fastsette kostpris på en bedrift der aksjene ikke er
omsatt, og som derfor ikke har en markedsverdi.
Hvis disse får en lav kostpris, vil også skjermingsfra-
draget bli mindre. Det er grunn til å frykte at det sær-
lig vil gjelde for nye, lite kapitalintensive bedrifter.
På denne måten får slike bedrifter en skatteulempe i
forhold til etablerte bedrifter.

D i s s e  m e d l e m m e r  påpeker at skjermings-
fradraget øker med investert kapital. Dersom formu-
en er tilstrekkelig stor, vil behovet for å ta ut utbytte
til privat forbruk utover risikofri rente være lite. Si-
den fritaksmodellen gir skattefritak for alle aksjeinn-
tekter som beholdes i selskapet eller reinvesteres, vil
alle med formue som er tilstrekkelig stor, slippe helt
unna denne skatten. 

D i s s e  m e d l e m m e r  anbefaler en modell for
kapitalbeskatning som ligner Skaugeutvalgets for-
slag, men uten deres forslag om skjermingsfradrag.
Det gir en skjerpelse av kapitalbeskatningen i forhold
til dagens nivå og Regjeringens forslag, men innehol-
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der ikke noe progressivt element. Av hensyn til nøy-
tralitet mellom ulike kapitalinvesteringer må denne
skatten pålegges all kapitalinntekt. For aksjeutbytte
videreføres dermed godtgjørelsesmetoden som sikrer
at det tas hensyn til at overskuddet er beskattet på sel-
skapets hånd. En alternativ tilnærming kan være å
skille ut skattesatsen for beskatning av selskapsover-
skudd fra den alminnelige skattesats, og øke denne
noe, men da med en tilsvarende mindre økning i ka-
pitalskattesatsen. Det vil sikre at mer av skattleggin-
gen påløper når inntektene opptjenes, og dermed gjø-
re tilpasninger for å unngå utbytteskatt mindre lønn-
somme.

D i s s e  m e d l e m m e r  understreker at ved en
endelig utforming av modell for kapitalinntekter må
balansen mellom skattesatsen på arbeidsinntekt og
kapitalinntekt være slik at delingsmodellen kan opp-
heves, samtidig som fordelingshensyn ivaretas på en
bedre måte enn i dagens system og Regjeringens for-
slag. 

D i s s e  m e d l e m m e r  påpeker at denne model-
len ikke er grundig nok utredet til å innføres nå, og
foreslår derfor at en tradisjonell skatt på aksjeutbytte
innføres i mellomtiden, jf. forslag i kapittel 35 i den-
ne innstillingen.

5.2 Anvendelsesområde
5.2.1 Sammendrag
SUBJEKT UNDER AKSJONÆRMODELLEN

Hensikten med aksjonærmodellen er å skjerme
investeringens risikofrie avkastning, slik at det kun er
avkastning over denne som skal ilegges økt skatt.
Dersom aksjonærmodellen innføres for selskapsak-
sjonærer, vil avkastningen på selskapets investerin-
ger bli ilagt økt skatt der avkastningen ligger over
den risikofrie avkastningen. Videre kan avkastningen
som er ilagt økt skatt i selskapet, bli ilagt ytterligere
skatt når denne deles ut til en personlig aksjonær.
Dette kan medføre at utbytter som deles ut via flere
selskaper, vil få en høyere skattebelastning enn utde-
linger som foretas direkte fra et aksjeselskap til en
personlig aksjonær. Hensynet til å unngå slik kjede-
beskatning tilsier at selskapsaksjonærer ikke bør
ilegges ekstra skatt på aksjeinntekter, og at aksjonær-
modellen bare bør gjelde for personlige aksjonærer.

Departementet foreslår derfor at aksjonærmodel-
len ikke skal omfatte aksjeselskap eller likestilt sel-
skap som eier aksjer eller andeler i aksjeselskap eller
likestilt selskap. Det vises til kapittel 6 i proposisjo-
nen der departementet foreslår å innføre en fritaks-
metode for slike selskapers aksjeinntekter mv.

Selv om hovedregelen er at aksjonærmodellen
kun skal gjelde for fysiske personer, kan det tenkes
tilfeller der også andre skattesubjekter bør omfattes
av aksjonærmodellen.

Etter departementets vurdering bør skattepliktige
aksjeinntekter i konkursbo skjermes etter aksjonær-
modellen dersom konkursdebitor er en fysisk person.
Er derimot konkursdebitor en juridisk person som
omfattes av fritaksmetoden, jf. kapittel 6, avsnitt
6.5.2.1 i proposisjonen, bør ellers skattepliktige ak-
sjeinntekter i konkursboet fritas for beskatning etter
fritaksmetoden.

Etter departementets vurdering bør aksjeinntek-
ter i administrasjonsbo behandles på samme måte
som aksjeinntekter i konkursbo. Departementet fore-
slår derfor at administrasjonsbo omfattes som subjekt
under aksjonærmodellen dersom boet tilhører en fy-
sisk person.

Etter departementets vurdering bør dødsbo om-
fattes som subjekt under aksjonærmodellen. Dersom
dødsboet fortsatt har aksjer når det sluttes, vil boets
loddeiere videreføre arvelaters kostpris på aksjene og
eventuelt ubenyttet skjerming knyttet til aksjene.

Departementet legger til grunn at aksjonærmo-
dellen også får anvendelse på aksjeinntekter til nors-
ke personlige aksjonærer fra utenlandske selskaper
som kan likestilles med norske selskaper som omfat-
tes av aksjonærmodellen. Dette vil sikre lik beskat-
ning av aksjeinntekter uavhengig av om inntekten er
knyttet til norske eller utenlandske selskaper, noe
som vil sikre at Norges forpliktelser etter EØS-avta-
len oppfylles.

OBJEKT UNDER AKSJONÆRMODELLEN

Det må tas stilling til hvilke typer avkastning som
skal skjermes etter aksjonærmodellen, dvs. hvilke
eierandeler som skal omfattes som objekt under mo-
dellen.

Aksjonærmodellen vil gjelde for utbytte fra ak-
sjeselskap, herunder allmennaksjeselskap, og for ge-
vinster ved realisasjon av aksjer. I tillegg bør aksjo-
nærmodellen etter departementets syn i utgangs-
punktet gjelde for inntekter fra andeler i likestilte sel-
skaper slik dette er definert i skatteloven § 10-1, jf.
§ 2-2 første ledd bokstav b til e. Dette gjelder spare-
banker og andre selveiende finansieringsforetak,
gjensidige forsikringsselskap og samvirkeforetak.
Videre gjelder det selskap eller sammenslutning som
noen eier formuesandeler i, eller mottar inntektsan-
deler fra, når ansvaret for selskapets eller sammen-
slutningens forpliktelser er begrenset til selskapets
eller sammenslutningens kapital. Dette utgangspunk-
tet innebærer at aksjonærmodellen også vil omfatte
grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og
gjensidige forsikringsselskap. Aksjonærmodellen vil
imidlertid ikke omfatte andel i boligselskap som om-
fattes av § 7-12 i gjeldende skattelov, jf. forslag til til-
svarende ny bestemmelse i § 7-3 (se kapittel 17 i pro-
posisjonen).
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Under utbyttebegrepet går også utdeling i kraft
av rett til andel av selskapets overskudd, selv om ret-
ten ikke er knyttet til noe formelt eierinnskudd. Det
kan være andre typer kapitaltilførsel til selskapet, el-
ler arbeidsinnsats mv., som ligger bak slik utbytterett
uten formell aksjonærposisjon. Også slik utbytterett
går inn under aksjonærmodellen, evt. med kostpris
null (og dermed null i skjermingsgrunnlag) dersom
ikke en konkret kapitaltilførsel til selskapet i sin tid
kan påvises som grunnlag for retten.

Finanskomiteen ba i sin innstilling om en særlig
vurdering av konsekvensene for grunnfondsbevise-
nes stilling av å innføre aksjonærmodellen, og om
nødvendig foreslå tiltak som sikrer at grunnfondsbe-
vis fortsatt fremstår som et reelt alternativ som finan-
sieringsform for sparebankene. Departementet har
foretatt en slik vurdering, og har kommet til at grunn-
fondsbevis ikke trenger ekstra skjerming under ak-
sjonærmodellen.

Selskapsrettslig behandles grunnfondsbevis i stor
utstrekning som et egenkapitalinstrument. I spare-
banker inngår grunnfondsbeviskapitalen som en del
av kjernekapitalen i banken. Grunnfondsbeviseierne
får visse organisatoriske rettigheter i sparebanken
ved at en andel av forstanderskapets medlemmer skal
velges blant eierne av grunnfondsbevis. Ved avvik-
ling skal grunnfondsbeviskapitalen, overkursfond og
utjevningsfond tilfalle grunnfondsbeviseierne, forut-
satt at kreditorene har fått fullt oppgjør. Utbytte fast-
settes på bakgrunn av overskuddet i sparebanken. År-
lig utbytte og avsetning til utjevningsfond kan ikke
utgjøre større andel av årets overskudd enn grunn-
fondsbeviskapitalens andel av bankens totale ansvar-
lige kapital. Ut fra den selskapsrettslige behandlin-
gen av grunnfondsbevis, er det etter departementets
vurdering mest nærliggende å anse dem som egenka-
pitalinstrument, noe som taler for å behandle grunn-
fondsbeviskapital som egenkapital også skattemes-
sig.

Etter departementets vurdering vil en likestilling
mellom avkastning på grunnfondsbevis og avkast-
ning på aksjer ikke innebære noen skattemessig
ulempe for investeringer i grunnfondsbevis sammen-
lignet med aksjeinvesteringer. Utbytte fra grunn-
fondsbevis vil, på samme måte som utbytte på aksjer,
bli skjermet for ekstra beskatning ut fra den kapital
som er investert i grunnfondsbeviset. Eventuelt ube-
nyttet skjermingsfradrag vil kunne fremføres til fra-
drag i senere års utbytte. Ved realisasjon av grunn-
fondsbeviset vil akkumulert ubenyttet skjerming
komme til fradrag i ellers skattepliktig gevinst på
grunnfondsbeviset. Under aksjonærmodellen vil så-
ledes inntekter fra grunnfondsbevis og aksjer bli be-
handlet likt, uavhengig av om inntekten kommer i
form av utbytte eller gevinst.

I forbindelse med skattereformen i 1992 ble hen-
synet til skattemessig likebehandling av grunnfonds-
bevis og aksjer tillagt stor vekt. Ved å la aksjonærmo-
dellen omfatte grunnfondsbevis sikres en ønskelig
skattemessig likebehandling av aksjer og grunn-
fondsbevis. Departementet foreslår at aksjonærmo-
dellen også får anvendelse på inntekter fra grunn-
fondsbevis. Etter departementets vurdering vil
grunnfondsbeviset fortsatt fremstå som et reelt alter-
nativ som finansieringsform for sparebankene.

Videre vil aksjonærmodellen få anvendelse på
andeler i samvirkeforetak. Andelseier i samvirke-
foretak kan for det første ha krav på renter på andels-
kapitalen. Etter dagens regler anses slike renter som
utbytte, med rett til godtgjørelse. Av praktiske hen-
syn er det satt en nedre grense for skatteplikten på
kr 100, jf. skatteloven § 10-11 syvende ledd, jf. Fi-
nansdepartementets    forskrift    til    skatteloven
§ 10-11-1.

Renter på andelskapital i samvirkeforetak vil om-
fattes av aksjonærmodellen. Skjermingsgrunnlaget
vil her settes til den enkelte andelshavers andelskapi-
tal. Ubenyttet skjerming vil kunne fremføres til fra-
drag mot senere års utbytte eller gevinst på andelen.
I enkelte typer samvirkeforetak utgjør den enkelte
andelseiers andelskapital et svært lavt beløp. Renter
på slik andelskapital vil ofte utgjøre mindre enn
kr 100 pr. år. Av praktiske hensyn foreslår departe-
mentet å videreføre dagens grense for skatteplikt på
slike renteinntekter. Renteinntekter som ikke oversti-
ger kr 100 pr. år, vil således fremdeles unntas fra be-
skatning.

Etter departementets vurdering vil det videre
medføre uforholdsmessig store administrative kost-
nader, både for foretaket, skattyter og for lignings-
myndigheter, dersom det skal beregnes et årlig skjer-
mingsfradrag for samtlige andelshavere, uavhengig
av andelskapitalens størrelse. Av praktiske hensyn
bør det derfor også innføres en nedre beløpsgrense
for andelskapital som kan danne grunnlag for skjer-
ming. Denne nedre grense bør fastsettes i forskrift.
Intensjonen med en slik regel vil også være å ivareta
at renter som er fritatt, ikke bør kunne lede til ubenyt-
tet skjerming som fremføres til fradrag i senere års
skattepliktige renter på andelen. Det vises til forslag
til endring av skatteloven § 10-12 første ledd femte
punktum, og § 10-12 annet ledd tredje punktum.

I tillegg til renter på andelskapitalen, kan andels-
haverne motta kjøpsutbytte (bonus) i forhold til an-
delshaverens omsetning med foretaket. Bonus be-
handles ikke som utbytte etter dagens regler. For
mottaker er det særskilt regulert i skatteloven § 10-11
femte ledd at bonus ikke skal anses som utbytte.
Samtidig har samvirkeforetaket rett til fradrag for ut-
delt kjøpsutbytte, jf. skatteloven § 10-50.



Innst. O. nr. 10 – 2004-2005 21
I Ot.prp. 35 (1990-91) ble denne behandlingen av
kjøpsutbytte begrunnet med at kjøpsutbytte ikke ut-
deles i forhold til innskutt kapital, men har mer ka-
rakter av å være en korreksjon av avregningsprisen
mellom foretaket og foretakets medlemmer. Departe-
mentet legger til grunn at dagens skattemessige be-
handling av kjøpsutbytte videreføres også etter inn-
føringen av aksjonærmodellen. Kjøpsutbytte vil såle-
des ikke omfattes av aksjonærmodellen.

Andelshavere i samvirkeforetak kan vanligvis
ikke disponere over andelen ved salg. I enkelte tilfel-
ler vil det likevel kunne oppstå spørsmål om realisa-
sjonsbeskatning av andelene. Dette gjelder når sam-
virkets regler og vedtekter åpner for likvidasjon eller
omdannelse av samvirkeforetaket, med utbetaling av
foretaksformuen til andelshaverne. Gevinst på andel
i samvirkeforetak vil etter gjeldende regler være skat-
tepliktig for andelshaveren. Det foreslås at slik ge-
vinst skal omfattes av aksjonærmodellen, uavhengig
av om foretaksformuen fordeles mellom andelsha-
verne basert på deres kapitalandel i, eller samhandel
med, samvirkeforetaket.

Også verdipapirfond omfattes av definisjonen av
likestilt selskap i skatteloven § 10-1. Etter gjeldende
regler skilles det skattemessig mellom aksjefond og
obligasjonsfond. Det følger av skatteloven § 10-1
tredje ledd at et verdipapirfond som eier en eller flere
aksjer, skal anses som et aksjefond, mens verdipapir-
fond som etter vedtektene skal plassere midlene bare
i andre verdipapirer enn aksjer, skal anses som obli-
gasjonsfond.

I aksjefond vil hele eller deler av inntekten som
opptjenes i fondet, være aksjeinntekt. Etter skattelo-
ven § 10-31 tredje ledd er verdipapirfond i dag fritatt
for skatteplikt på gevinst, og har ikke fradragsrett for
tap ved realisasjon av aksjer, forutsatt at fondets ved-
tekter forbyr utdeling av slike gevinster som utbytte.
Som omtalt i kapittel 6, avsnitt 6.5.2.1 (ii) i proposi-
sjonen, foreslår departementet at fritaksmetoden skal
få anvendelse på aksjeinntekter opptjent i aksjefond.
Departementet foreslår derfor å oppheve § 10-31
tredje ledd.

Fritaksmetoden vil imidlertid ikke omfatte ge-
vinst på investeringer utenfor EØS-området, dersom
det underliggende selskapet er hjemmehørende i et
lavskatteland, eller skattyteren har lav eierinteresse,
jf. proposisjonens kapittel 6, avsnitt 6.5.4.3 og avsnitt
6.5.4.5. Opphevelse av skatteloven § 10-31 tredje
ledd vil derfor innebære at aksjefond med aksjeinves-
teringer i land utenfor EØS-området, vil bli skatte-
pliktig for aksjegevinster knyttet til slike investerin-
ger. Departementet vil ved oppfølgingen av reformen
vurdere behovet for å innføre en særlig skattefritaks-
regel for aksjefond som investerer i land utenfor
EØS-området.

Etter departementets syn bør aksjefondsandeler
omfattes som objekt under aksjonærmodellen. Dette
innebærer at inntekter fra aksjefondsandeler skal
skjermes for ekstra skatt når mottaker er subjekt un-
der aksjonærmodellen.

Inntekter opptjent i obligasjonsfond vil ikke be-
stå av aksjeinntekter, men av inntekter fra obligasjo-
ner og eventuelt andre finansielle instrumenter. Dette
tilsier etter departementets syn at inntekter fra obliga-
sjonsfond ikke bør omfattes av aksjonærmodellen,
men heller bør beskattes på tilsvarende måte som
inntekt på individuelt eide obligasjoner. Dette inne-
bærer at det ikke skal beregnes skjerming for andeler
i obligasjonsfond. Utdelinger til andelshaverne vil på
samme måte som i dag være fradragsberettiget for
fondet. Dette motsvares med at utdelingen vil være
skattepliktig for mottaker som alminnelig inntekt,
uten skjerming.

Enkelte innretninger har verken eiere, andelsha-
vere eller medlemmer. I slike innretninger vil det der-
for ikke være noen som har krav på overskudd eller
utbytte fra innretningen. Slike innretninger vil ikke
omfattes av definisjonen av aksjeselskaper og like-
stilte selskaper. Utbetalinger fra slike innretninger vil
likevel ofte være skattepliktig for mottaker. Det kan
derfor stilles spørsmål om slike utbetalinger bør
skjermes etter aksjonærmodellen. Slike utbetalinger
vil imidlertid ikke være avkastning på kapital som er
investert i innretningen. Aksjonærmodellen er ment å
skjerme en risikofri avkastning på den investerte ka-
pitalen. Hensynene bak aksjonærmodellens skjer-
mingsregler gjør seg derfor ikke gjeldende for utbe-
talinger fra slike innretninger. Dette viser seg også
ved at det ikke foreligger noe skjermingsgrunnlag
knyttet til slike utbetalinger.

En praktisk form for slik innretning er stiftelser.
Stiftelser er karakterisert ved at de er selveiende for-
muesmasser, uten eiere og medlemmer. Det er der-
med ingen som har krav på en bestemt overskudds-
eller utbytteandel på kapitalinnskudd i stiftelser.
Nærmere angitte personer kan likevel ha rett til utde-
linger fra en stiftelse. Stiftelser kan være konstruert
slik at enkeltpersoner har et eierlignende forhold til
dem, og kan i større eller mindre grad fungere som
redskaper for personlige eierinteresser.

Stiftelser er i utgangspunktet skattepliktige inn-
retninger, men er i stor utstrekning fritatt for almin-
nelig skatteplikt etter skatteloven § 2-32. Etter § 2-32
første ledd er bl.a. innretninger som ikke har erverv
til formål, fritatt for formues- og inntektsskatt. Skat-
tefriheten omfatter også aksjeinntekter.

Utdelingen fra stiftelser er skattepliktig for mot-
taker, jf. skatteloven § 5-42 bokstav c. I enkelte tilfel-
ler vil stiftelsen ha rett til fradrag for slike utdelinger,
jf. skatteloven § 6-41.
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Aksjonærmodellen skal som nevnt skjerme in-
vesteringers risikofrie avkastning. For mottaker av
ytelser fra stiftelser foreligger det ikke noe kapi-
talinnskudd som kan gi rett til skjerming etter aksjo-
nærmodellen. Departementet ser derfor ingen grunn
til å la slike utdelinger omfattes av aksjonærmodel-
len. Dette innebærer at utdelinger fra stiftelser vil
være skattepliktige for mottaker i samme utstrekning
som i dag.

Som nevnt foran, legger departementet til grunn
at aksjonærmodellen får anvendelse også på aksje-
inntekter mv. til norske personlige aksjonærer fra
utenlandske selskaper som kan likestilles med norske
selskaper som omfattes av aksjonærmodellen. Dette
vil sikre lik beskatning av aksjeinntekter, uavhengig
av om inntekten er knyttet til norske eller utenland-
ske selskaper.

Det kan reises spørsmål om hensynet til likebe-
handling også innebærer at aksjonærmodellen bør
anvendes på kildeskatt på utbytte til utenlandske fy-
siske aksjonærer. En skjerming på utbytte til uten-
landske aksjonærer vil reise flere praktiske spørsmål.
Det vises til omtale i St.meld. nr. 29 (2003-2004), av-
snitt 3.4.3, når det gjelder forholdet mellom dagens
beskatning av utbytte fra norske selskaper til uten-
landske aksjonærer og EØS-avtalen. Som nevnt der
kan det i forbindelse med en pågående prosess, for-
ventes en avklaring på forholdet mellom EØS-avta-
len og dagens skattemessige behandling av utbytte
fra norske selskaper til utenlandske aksjonærer. De-
partementet vil, bl.a. på bakgrunn av utfallet av den-
ne prosessen, vurdere spørsmålet om forholdet mel-
lom kildeskatt på utbytte til utenlandske personlige
aksjonærer og aksjonærmodellen.

Det vises til forslag til endring av skatteloven
§ 10-30. Endringene foreslås innført med virkning
fra og med inntektsåret 2006.

5.2.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti
og Kystpartiet, slutter seg til Regjeringens forslag til
endringer i skatteloven § 10-10 første ledd første
punktum, § 10-12, 10-30 samt opphevelse av § 10-31
tredje ledd.

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Fremskrittspartiet og Kystpartiet, viser til
sine merknader under punkt 5.1.2.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  går imot Re-
gjeringens forslag og viser til merknader i Budsjett-
innst. S. nr. 1 (2004-2005) kapittel 2. 

5.3 Skjerming
5.3.1 Sammendrag
SKJERMINGSGRUNNLAGET

Nedenfor vil ordet "aksjonær" bli brukt som be-
tegnelse på samtlige subjekter som omfattes av ak-
sjonærmodellen, mens ordet "aksje" vil bli brukt som
betegnelse på samtlige objekter som omfattes av ak-
sjonærmodellen.

I aksjonærmodellen skal en aksjes årlige skjer-
ming settes til aksjens skjermingsgrunnlag multipli-
sert med skjermingsrenten. Utgangspunktet for skjer-
mingsgrunnlaget vil være aksjens kostpris. For kjøp-
te aksjer vil kostprisen være det vederlaget aksjonæ-
ren i sin tid har gitt for aksjen.

Etter skatteloven § 10-33 kan kostnader skattyter
har hatt til megler eller lignende ved anskaffelse av
aksjen, føres til fradrag når aksjen realiseres. I forar-
beidene til bestemmelsen legges det til grunn at be-
stemmelsen omfatter "utgifter som har direkte sam-
menheng med ervervet", og det er pekt på at dette
først og fremst gjelder for "utgifter til megler, oftest
kurtasjeutgifter".

Etter dagens regler har det liten betydning om
disse kostnadene anses som en del av kostprisen, el-
ler som aktiverte kostnader som kan fradras separat
ved realisasjon av aksjen. I aksjonærmodellen vil
imidlertid dette få betydning for beregningen av det
årlige skjermingsfradraget.

Etter departementets syn har slike utgifter en så
direkte sammenheng med ervervet av aksjene at de
bør inngå som en del av aksjonærens kostpris, og der-
med som en del av aksjens skjermingsgrunnlag. Også
andre aktiveringspliktige kostnader aksjonæren har i
forbindelse med aksjeervervet, bør etter departemen-
tets vurdering inngå som en del av aksjens kostpris,
og dermed som en del av aksjens skjermingsgrunn-
lag.

Ved stiftelse av aksjeselskap eller kapitalutvidel-
ser vil aksjonærene skyte inn midler som aksjekapi-
tal. Kostpris på aksjene ved slike kapitalinnskudd vil
være kapitalinnskuddet knyttet til den enkelte aksje.

Ved arv av aksjer, aksjefondsandeler og grunn-
fondsbevis, vil arvingens inngangsverdi etter dagens
regler utgjøre omsetningsverdien på arvetidspunktet,
begrenset oppad til verdien som er lagt til grunn ved
arveavgiftsberegningen, jf. skatteloven § 9-7. Tilsva-
rende gjelder for overføring av aksjer mv. ved gave.

Grunnlaget for arveavgiftsberegningen skal etter
hovedregelen være omsetningsverdien, men for ikke-
børsnoterte aksjer kan arvingen velge om avgifts-
grunnlaget skal settes til 100 pst. eller 30 pst. av ak-
sjens andel av selskapets skattemessige formuesver-
di, jf. arveavgiftsloven § 11 A. Selskapets skattemes-
sige formuesverdi vil normalt være lavere enn omset-
ningsverdien.
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En slik diskontinuitet innebærer at eventuelle la-
tente gevinster knyttet til aksjer før disse overføres
ved arv, vil bli endelig skattefri ved overførselen, og
arvingen vil kunne få et høyere skjermingsgrunnlag
enn arvelateren hadde. Dette medfører at arvingen
kan ta ut et høyere skattefritt utbytte etter genera-
sjonsskiftet, enn arvelateren kunne tatt ut før genera-
sjonsskiftet. Hvis arvelateren har et latent tap knyttet
til aksjene, vil denne fradragsretten gå tapt ved over-
førselen, og arvingen vil få et lavere skjermings-
grunnlag enn arvelateren hadde, noe som vil gi mind-
re skattefritt utbytte for arvingen enn for arvelater.

Dagens regler om diskontinuitet ved fastsetting
av inngangsverdi på arvede aksjer, kan medføre uhel-
dige effekter i forhold til aksjonærmodellen. Depar-
tementet foreslår derfor å innføre et kontinuitetsprin-
sipp ved fastsettelse av inngangsverdi, og dermed
også skjermingsgrunnlag, for aksjer ervervet ved arv
og gave. Det vises til nærmere omtale i proposisjo-
nens avsnitt 5.6.3, og forslag til ny § 10-33 i skattelo-
ven.

For aksjer ervervet ved skattefri omdanning gjel-
der det særregler for fastsettelse av aksjenes kostpris,
jf. Finansdepartementets forskrift til skatteloven
§ 11-20. I disse tilfellene skal kostprisen baseres på
kontinuitet. Denne kostprisen vil også utgjøre skjer-
mingsgrunnlaget.

Nedsetting av aksjekapitalen kan påvirke aksjo-
nærenes kostpris på aksjene i selskapet. Kapitalned-
setting kan enten skje ved innløsning av aksjer, eller
ved nedsetting av aksjenes pålydende, jf. aksjeloven
og allmennaksjeloven § 12-1. Innløsning av aksjer
behandles som hovedregel som realisasjon av aksjer,
jf. skatteloven § 10-37. Nedsetting av aksjekapital
med innløsning av aksjer vil derfor som hovedregel
ikke påvirke kostprisen på aksjonærens øvrige aksjer
i selskapet. Ved kapitalnedsettelse med nedskriving
av aksjens pålydende og utbetaling til aksjonærene,
skal aksjens kostpris, og dermed skjermingsgrunnla-
get, reduseres tilsvarende tilbakebetalingen av tidli-
gere innbetalt aksjekapital og overkurs. Utbetaling av
tidligere fondsemittert aksjekapital, og utbetalinger
ut over tidligere innbetalt aksjekapital og overkurs,
behandles skattemessig som utbytte.

Hendelser i løpet av aksjonærens eiertid kan også
påvirke kostprisen på aksjene. Ved fusjoner og fisjo-
ner skal skattyters samlede kostpris på aksjene i det
overdragende selskap videreføres på aksjene i det
overtakende selskap. De omfordelte kostprisene vil
være aksjonærens skjermingsgrunnlag på de nye ak-
sjene. På samme måte vil skjermingsgrunnlaget etter
fondsemisjoner, kapitalnedsettelse, og splitt eller
spleis av aksjer, være omfordelt kostpris. Omforde-
ling av kostpris skal etter departementets forslag
gjennomføres på samme måte som dagens omforde-
ling av RISK-beløp. Det legges til grunn at omforde-

lingen må foretas, og ny kostpris fastsettes, i forbin-
delse med ligningen for det året transaksjonen skjer.
I forbindelse med omfordelingen av aksjens kostpris
må også ubenyttet skjermingsfradrag omfordeles til-
svarende.

I forbindelse med overgangen til aksjonærmodel-
len vil det være behov for særskilte regler som fast-
setter skjermingsgrunnlaget. Departementet foreslår
at skjermingsgrunnlaget i utgangspunktet bør settes
til kostpris inkludert eventuelle omkostninger knyttet
til ervervet av aksjene, tillagt eventuelle RISK-beløp.

Fram til innføringen av aksjonærmodellen vil ak-
sjonærene ha incentiver til å ta ut utbytte, for så even-
tuelt å føre midlene tilbake til selskapet i form av inn-
betalt aksjekapital og overkurs. Slik innbetalt aksje-
kapital og overkurs vil senere kunne utdeles uten ut-
byttebeskatning. Ved å videreføre RISK-verdiene
som en del av skjermingsgrunnlaget, vil incentivene
til å foreta slike tilpasninger begrenses noe. Årsaken
er at utbytteutdelinger medfører redusert RISK-be-
løp, og dermed lavere skjermingsgrunnlag når aksjo-
nærmodellen innføres. Dersom utbyttet føres tilbake
til selskapet i form av innbetalt kapital, vil skjer-
mingsgrunnlaget totalt sett ikke påvirkes av utbytte-
utdelingen og den påfølgende kapitalforhøyelsen. I
utgangspunktet må det dessuten kunne anses aksep-
tabelt at skattlagt selskapsoverskudd i det gamle skat-
teregime utdeles som utbytte med godtgjørelse før
overgangen til aksjonærmodellen, gitt at de formelle,
selskapsrettslige regler mv. for utdeling følges.

Aksjer med negative RISK-verdier kan ha nega-
tiv inngangsverdi. Skaugeutvalget foreslo at skjer-
mingsgrunnlaget for selskap med negativ inngangs-
verdi skulle settes til null. Etter departementets vur-
dering bør imidlertid negativ inngangsverdi medføre
at også aksjens skjermingsgrunnlag blir negativt. Det
bør imidlertid ikke beregnes noe (negativt) skjer-
mingsfradrag av det negative skjermingsgrunnlaget.
Hvis skattyteren kommer i en situasjon hvor inn-
gangsverdien skal økes, for eksempel ved oppskri-
ving av aksjens pålydende som følge av forhøyelse
av selskapets aksjekapital ved innbetaling, vil opp-
skrivningsbeløpet bli tillagt det negative grunnlaget.
På denne måten unngår man at enkelte aksjonærer
oppnår utilsiktede skattemessige fordeler ved innfø-
ringen av aksjonærmodellen. Ved realisasjon av ak-
sjer med negativ inngangsverdi, vil den negative inn-
gangsverdien legges til grunn ved gevinstberegnin-
gen på samme måte som i dag.

I forbindelse med skattereformen i 1992 ble det
gitt adgang til å oppregulere inngangsverdien på ak-
sjer som tidligere kunne ha vært solgt skattefritt. For
børsnoterte selskaper var oppreguleringen knyttet til
kursen rundt årsskiftet. Inngangsverdien på ikkebørs-
noterte aksjer kunne oppreguleres til aksjens for-
holdsmessige andel av selskapets skattemessige for-
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muesverdi, aksjens forholdsmessige andel av selska-
pets regnskapsmessig egenkapital, eller til godkjent
takst over aksjens verdi.

Samtidig ble det innført en fradragsbegrensning
for tap ved realisasjon av ikke-børsnoterte aksjer
hvor inngangsverdien er oppregulert til en forholds-
messig andel av selskapets regnskapsmessig egenka-
pital eller ved takst. Bakgrunnen for fradragsbegrens-
ningen var at aksjonærene ikke skulle kunne oppnå
fradrag for fiktive tap som følge av oppreguleringen.
Med fiktive tap siktes det til fradrag for differansen
mellom den høyere oppskrevne verdi og en lavere
salgssum, til tross for at denne salgssummen er høy-
ere enn aksjens opprinnelige kostpris med tillegg av
eventuelle RISK-beløp. Fradragsbegrensningen
gjaldt opprinnelig frem til 1. januar 2002. Bakgrun-
nen for tidsbegrensningen var departementets anta-
gelse den gang om at eventuelle tilpasninger ville
avta over tid, og at en 10-års frist derfor ville være til-
strekkelig. I ettertid viste det seg imidlertid at mange
skattytere fikk verdsatt sine aksjer til meget høye ver-
dier i 1992, slik at disse også etter 2002 ville oppnå
betydelige tapsfradrag ved realisasjon av aksjene. På
denne bakgrunn vedtok Stortinget i 2001 å gjøre fra-
dragsbegrensningen for tap tidsubegrenset.

Ved innføringen av aksjonærmodellen foreslår
departementet at takstverdiene fra 1992 ikke skal leg-
ges til grunn som skjermingsgrunnlag. Bakgrunnen
for dette er at mange aksjonærer som nevnt oppnådde
svært høye inngangsverdier på sine aksjer ved denne
takseringsrunden, og at flere aksjonærer derfor kan få
et urimelig høyt skjermingsfradrag dersom disse
takstverdiene legges til grunn som skjermingsgrunn-
lag. Det foreslås at skjermingsgrunnlaget for ikke-
børsnoterte aksjer som kunne vært solgt skattefritt før
1992, settes til aksjens forholdsmessige andel av
skattemessig formuesverdi fra 1992, eller til aksjens
opprinnelige kostpris dersom denne kan dokumente-
res, tillagt eventuelle RISK-beløp. Departementet
legger til grunn at takstverdien likevel skal kunne be-
nyttes som inngangsverdi ved realisasjon av ikke-
børsnoterte aksjer, selv om den ikke legges til grunn
som skjermingsgrunnlag. Benyttes takstverdien som
inngangsverdi ved realisasjon, vil fradragsbegrens-
ningen for tap fortsatt gjelde.

For børsnoterte aksjer som kunne vært avhendet
skattefritt før 1992, foreslås det at skjermingsgrunn-
laget settes til oppregulert verdi fra 1992, eventuelt
aksjens opprinnelige kostpris dersom denne kan do-
kumenteres, tillagt eventuelle RISK-beløp.

FASTSETTELSE AV SKJERMINGSRENTEN

I skattemeldingen konkluderte departementet
med at skjermingsrenten burde være felles for alle
selskaper, fastsettes årlig, og reflektere avkastningen
på en risikofri plassering i det aktuelle året. Videre

signaliserte departementet at den konkrete fastsettel-
sen av skjermingsrenten skulle vurderes nærmere.

Dersom en ekstrabeskatning av avkastning ut-
over risikofri avkastning er utformet slik at den er
helt symmetrisk i forhold til avkastning over og un-
der risikofri avkastning, skal skjermingsrenten fast-
settes til risikofri rente etter skatt. Dette gjelder også
for investeringer som er usikre, og derfor har høyere
forventet avkastning enn skjermingsrenten, og uan-
sett hvor høy risiko investeringen har. Ved en sym-
metrisk utforming av modellen, vil avkastning under
skjermingsrenten være fradragsberettiget på samme
måte som avkastning over skjermingsrenten er skat-
tepliktig. Dermed påvirkes ikke investorens avkast-
ningskrav til investeringen. Dette innebærer i realite-
ten at staten bærer en symmetrisk andel av investe-
ringens risiko, som passiv deltaker i investeringen. Et
eventuelt risikotillegg i skjermingsrenten vil da med-
føre at investoren overkompenseres for risiko.

Dette resonnementet forutsetter at utbytteskatten
er symmetrisk. For å oppnå full symmetri, må skatt-
yter med sikkerhet vite at skjermingsfradraget kan ut-
nyttes i sin helhet. Skjermingsfradrag som ikke be-
nyttes det året det opparbeides, skal derfor fremføres
med rente til senere år.

Forslaget til aksjonærmodellen innebærer imid-
lertid noen begrensninger i muligheten til å benytte
fremførte skjermingsfradrag. Disse begrensningene
er nødvendige for å motvirke uheldige omgåelses- og
tilpasningsmuligheter. For det første kan ubenyttet
skjermingsfradrag bare føres mot aksjeinntekt, og
ikke mot alminnelig inntekt generelt. For det andre
kan ikke ubenyttet skjermingsfradrag samordnes mot
annen aksjeinntekt etter realisasjon. Dersom skjer-
mingsfradraget overstiger gevinsten ved salg av ak-
sjen, vil det ubenyttede skjermingsfradraget bortfal-
le.

Dette innebærer isolert sett at aksjonærmodellen
ikke behandler avkastning under og over skjermings-
renten helt symmetrisk, og forutsetningen for at ak-
sjonærmodellen virker nøytralt i forhold til risiko er
dermed ikke oppfylt. Dette kan tale for å gi et tillegg
i skjermingsrenten. Størrelsen på dette tillegget må
ses i sammenheng med risikoen for at aksjonæren
ikke får benyttet skjermingsfradraget fullt ut. Tilleg-
get har således ikke direkte sammenheng med den ri-
sikopremien som investorer innarbeider i sitt avkast-
ningskrav på investeringer.

Skaugeutvalget foreslo at asymmetrien knyttet til
å begrense samordningsadgangen til aksjeinntekter,
kompenseres ved at skjermingsrenten baseres på
statsobligasjonsrenten med 5 års løpetid. Renten på
obligasjoner med lang løpetid vil normalt inneholde
et moderat risikotillegg, slik at den gjennomsnittlige
avkastningen over tid må antas å være noe høyere
enn på lån med kort løpetid.
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I skattemeldingen ble det foreslått en ytterligere
begrensning ved at ubenyttet skjermingsfradrag etter
realisasjon heller ikke kan samordnes med annen ak-
sjeinntekt. I den forbindelse vurderte departementet
om dette burde kompenseres ved et høyere risikotil-
legg enn det Skaugeutvalget foreslo. Departementet
konkluderte imidlertid med at det ikke var grunnlag
for et ytterligere risikotillegg, jf. St.meld. nr. 29
(2003-2004), s. 87-88

Som nevnt foran skal renten være etter skatt på
alminnelig inntekt. Dette har sammenheng med at
aksjonæren må betale skatt også ved alternative plas-
seringer, samtidig som utbytte allerede er skattlagt på
bedriftens hånd. En risikofri investering gir derfor
samme avkastning etter skatt uavhengig av om den
finner sted via et selskap som gir utbytte, eller ved en
alternativ investering direkte i finansmarkedet.

Departementet vil i tråd med Skaugeutvalgets
forslag, foreslå at skjermingsrenten i aksjonærmodel-
len fastsettes årlig til etterskattverdien av årsgjen-
nomsnittet av statsobligasjoner med 5 års løpetid i
inntektsåret.

Årsgjennomsnittet for statsobligasjonsrenter
med 5 års løpetid for 2003 var 4,58 pst. Dette tilsva-
rer en skjermingsrente (etter skatt) på 3,3 pst. Skjer-
mingsrenten for 2006 vil bli fastsatt tidlig i 2007, ba-
sert på årsgjennomsnittet av obligasjonsrenten for
2006. Beregningsmetoden for fastsettelse av skjer-
mingsrenten bør fastsettes i forskrift.

FRADRAG FOR SKJERMING

Skjermingsfradraget beregnes ved å multiplisere
aksjens skjermingsgrunnlag med den fastsatte skjer-
mingsrenten. Skjermingen skal beregnes årlig. Av
praktiske årsaker skal skjerming for hele året tilord-
nes den som eier aksjen 31.12. Skjermingen skal skje
separat for hver enkelt aksje.

Den beregnede skjermingen kan kun fradras i ut-
bytte og gevinster på samme aksje. Skjerming bereg-
net på én aksje vil ikke kunne fradras i utbytte eller
gevinster fra aksjonærens øvrige aksjer. Som alterna-
tiv kunne det tenkes at skjermingen skjer samlet for
aksjonærens aksjer i det enkelte selskap, eller for
samtlige av aksjonærens aksjer. En slik samlet skjer-
ming vil imidlertid skape vesentlig større muligheter
for oppbygging av skattekreditter, og kan dermed
øke faren for uønskede tilpasningsmuligheter, særlig
i forhold til utflytting. Departementet vil ved oppføl-
gingen av reformen vurdere om slike tilpasningsmu-
ligheter kan reduseres gjennom en form for beskat-
ning av norske aksjonærer når disse flytter ut av
norsk beskatningsområde, jf. avsnitt 5.6.9 i proposi-
sjonen. En eventuell utflyttingsskatt vil imidlertid
ikke fange opp alle omgåelsestilfeller. En samlet
skjerming vil bl.a. kunne åpne for tilpasninger gjen-
nom handel av aksjer rundt årsskiftet, jf. nedenfor.

Departementet legger derfor til grunn at det vil
være nødvendig med en isolert skjerming for hver
enkelt aksje for å unngå slike omgåelses- og tilpas-
ningsmuligheter.

Dersom skjermingen knyttet til den enkelte aksje
overstiger aksjonærens tidfestede utbytte på aksjen
for det aktuelle år, kan ubenyttet skjerming fremføres
mot utbytte eller gevinst fra samme aksje i senere år.
Det foreslås også at ubenyttet skjerming skal legges
til aksjens skjermingsgrunnlag ved beregning av nes-
te års skjermingsfradrag. Dette innebærer at ubenyt-
tet skjerming fremføres med renter.

Ved realisasjon av aksjen fastsettes skattepliktig
gevinst til aksjens utgangsverdi fratrukket aksjens
inngangsverdi. Eventuelt ubenyttet skjerming fra tid-
ligere år vil redusere skattepliktig gevinst på aksjen.

Skaugeutvalget foreslo at ubenyttet skjerming et-
ter realisasjon av aksjen skulle kunne fradras i, eller
fremføres mot, aksjeinntekter fra andre aksjer.
Sammen med forslaget om at skjerming for hele året
skal tilordnes den som eier aksjen 31.12 i inntektsår-
et, vil imidlertid en slik samordnings- og fremfø-
ringsadgang kunne åpne for tilpasninger gjennom
handel av aksjer rundt årsskiftet.

Departementet pekte i skattemeldingen side 88
på at problemet med årsskiftehandler kan være om-
fattende, særlig når selskapssektoren fritas for utbyt-
te- og gevinstbeskatning.

Departementet foreslår at ubenyttet skjerming
ved realisasjon av aksjen ikke skal kunne fradras i, el-
ler fremføres mot, aksjeinntekter fra aksjonærens øv-
rige aksjer. Dette innebærer at ubenyttet skjerming
ved realisasjon av aksjer vil bortfalle, slik at ubenyt-
tet skjerming ved realisasjon av aksjer ikke vil gi rett
til noen form for tapsfradrag.

5.3.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti
og Kystpartiet, slutter seg til Regjeringens forslag til
skattelovens § 10-12, § 10-31 første ledd, § 10-32
andre ledd, § 10-34 og opphevelse av § 10-32 fjerde,
femte og sjette ledd, samt overgangsreglene til end-
ringene i skattelovens kapittel 10 som har virknings-
tidspunkt fra 1. januar 2005 og viser til rettebrev fra
finansministeren 5. november 2004.

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Fremskrittspartiet og Kystpartiet, viser til
sine merknader under punkt 5.1.2.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  går imot Re-
gjeringens forslag og viser til merknader i Budsjett-
innst. S. nr. 1 (2004-2005) kapittel 2. 
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5.4 Innføring av kontinuitet ved arv og gave av 
aksjer og andeler omfattet av 
aksjonærmodellen

5.4.1 SAMMENDRAG

Innføring av kontinuitet generelt i inntekts-
beskatningen ble drøftet av arveavgiftsutvalget i
NOU 2000:8 kapittel 9. Utvalgets flertall gikk inn for
kontinuitet i inntektsbeskatningen generelt.

Skatteloven bygger på et vidt inntektsbegrep
hvor alle gevinster er inntektsskattepliktig, og alt tap
fradragsberettiget, selv om det i praksis er betydelige
unntak. For aksjer og andeler er hovedregelen at alle
gevinster er skattepliktige og alle tap fradragsberetti-
gede. Av hensyn til skattyters likviditet og av praktis-
ke hensyn, er skatteplikten knyttet til realisasjons-
tidspunktet, men i prinsippet utgjør verdistiging inn-
tekt og verdinedgang tap. At en gevinst skal bli ende-
lig skattefri, eller at en verdireduksjon ikke kommer
til fradrag på grunn av reglene om diskontinuitet,
bryter med det vide inntektsbegrepet som bør legges
til grunn i skatteretten. Dagens regler om diskontinu-
itet må ses på som et unntak fra det vide inntektsbe-
grepet, og krever derfor særskilt begrunnelse.

Viktige økonomiske hensyn taler mot at skjer-
mingsgrunnlaget skal endres ved arve- og gaveover-
gang. Hensikten med skjermingsgrunnlaget er å opp-
nå investeringsnøytralitet, og det er følgelig risikofri
avkastning av den opprinnelige innvesteringen (med
tillegg av eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag)
som skal skjermes. Etter at investeringen er foretatt,
tilsier ikke hensynet til nøytralitet endring i skjer-
mingsfradraget. Dersom skjermingsgrunnlaget i ut-
gangspunktet er riktig, vil heller ikke rimelighetshen-
syn eller andre hensyn tilsi at skjermingsgrunnlaget
skal endres ved arve- og gaveovergang. Innføring av
aksjonærmodellen styrker derfor begrunnelsen for å
gå over til et kontinuitetsprinsipp på aksjonærmodel-
lens område.

Med aksjonærmodellen vil diskontinuitet i prin-
sippet kunne føre til at en utsetter utbytteutbetalinger
(utover skjermingsfradraget), eller et eventuelt salg,
til arve- og gaveovergangen har funnet sted. Hensik-
ten vil være å få inkludert det tilbakeholdte overskud-
det i skjermingsgrunnlaget. Økningen i skjermings-
grunnlaget ved diskontinuitet må imidlertid, for å
være interessant, være tilstrekkelig til å oppveie bort-
fallet av eventuelle ubenyttede skjermingsfradrag.
Diskontinuitet vil svekke et viktig formål med aksjo-
nærmodellen, nemlig at utsettelse av utbytteuttak til
etter realisasjon ikke skal lede til vesentlige skatte-
besparelser over tid.

Innlåsningseffekter i form av unnlatte utbytteut-
tak og salg før arv eller gave, vil likevel være noe be-
grenset. Slike tilpasninger vil normalt bare være ak-
tuelle i bedrifter med få, dominerende eiere, i praksis
ikke-børsnoterte aksjeselskaper, og med store tilba-

keholdte overskudd. Videre antas det at generasjons-
skiftet må være relativt nært forestående. Ettersom
fastsettelsen av ny inngangsverdi for ikke-børsnoter-
te aksjer tar utgangspunkt i den skattemessige verdi-
en av eiendelene i selskapet, vil en dessuten ikke kun-
ne inkludere opparbeidet forretningsverdi m.m. i det
nye skjermingsgrunnlaget.

Dagens arveavgiftsregler oppfattes av mange
skattytere som kompliserte. Ved innføring av aksjo-
nærmodellen vil dette regelverket fremstå som ve-
sentlig mer komplisert, fordi arvingen må fatte be-
slutninger med skattemessige implikasjoner, ofte på
svært usikkert grunnlag. Dette øker vilkårligheten i
regelverket, noe som anses uheldig. Innføring av
kontinuitet ved fastsettelse av aksjers inngangsverdi,
vil redusere antallet variabler skattyterne må ta hen-
syn til, og vil dermed gjøre regelverket enklere.

En praktisk innvendig mot kontinuitet er at det
kan være vanskelig å finne giverens eller arvelaterens
kostpris. Aksjonærmodellen innebærer at en allerede
ut fra hensynet til utbyttebeskatningen må finne fram
og registrere givernes og arvelaternes kostpris (skjer-
mingsgrunnlag) på aksjer og andeler. Følgelig fjerner
innføringen av aksjonærmodellen et praktisk motar-
gument mot kontinuitet for aksjer og andeler som
omfattes av modellen.

En annen innvendig mot kontinuitet er at hver
skattyter bør få avgjort sine skattemessige forhold
uavhengig av andres skatteposisjoner, slik at motta-
ker og arving ikke bør være avhengig av giver eller
arvelaters skatteposisjoner. Konsekvensen av dette
syn bør imidlertid være å skattlegge giver eller arve-
later (dødsboet) som om aksjen eller andelen var rea-
lisert ved arvefallet eller gaveoverføringen (opp-
gjørsbeskatning). Dette kan imidlertid medføre bety-
delige likviditetsproblemer. Sett i dette perspektiv
fremstår kontinuitet som en mer lempelig behandling
av giver/arvelater og mottaker/arving.

En innføring av et kontinuitetsprinsipp ved over-
føring av aksjer ved arv og gave, vil i mange tilfeller
innebære en skattemessig ulempe for de aktuelle
skattytere sammenlignet med dagens diskontinuitets-
prinsipp. Dette vil særlig gjelde for eiendeler hvor
verdiene stiger over tid (aksjer/fast eiendom). Dette
må imidlertid ses i sammenheng med aksjonærmo-
dellens formål, og at dagens regler gir skattelette som
er dårlig begrunnet ut fra de prinsipper skattesyste-
met bygger på. For generasjonsskifte i familieeide
bedrifter hvor aksjene eller andelen ikke skal realise-
res på lang tid, vil nåverdien av eventuelle latente ge-
vinster knyttet til aksjene være lav. Dersom aksjene
går i arv også til neste generasjon, vil nåverdien av
den latente gevinsten være null på den forrige eiers
hånd. Departementet foreslår dessuten at det skal gis
et sjablonmessig fradrag i arveavgiftsgrunnlaget for
den latente skatteforpliktelsen som arvingen overtar,
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se nedenfor. Dette vil i mange tilfeller medføre at ar-
veavgiften blir lavere enn etter dagens regler.

Departementet foreslår på denne bakgrunn at gi-
vers eller arvelaters kostpris og skjermingsgrunnlag
videreføres til mottakeren eller arvingen. Dette må
også gjelde ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere
år. Muligheten for utdeling av utbytte uten skatt blir
da upåvirket av generasjonsskiftet. Forslaget innebæ-
rer også at latent gevinst/tap overføres til mottaker.
Det vises til forslag til ny § 10-33 i skatteloven.

Forslaget om å innføre et kontinuitetsprinsipp
innebærer at arvingen eller gavemottakeren vil over-
ta aksjer eller andeler med latente gevinster eller tap.
Arveavgiftsgrunnlaget bør derfor reduseres med la-
tent skatt på gevinsten, og økes med latent skattere-
duksjon som følge av tapet. Fradrag for den latente
skatten er i overensstemmelse med det alminnelige
arveavgiftsrettslige prinsipp om fradrag for gjeld.

Fradrag for den latente skatten og ikke det latente
skattegrunnlaget gir en nøytral løsning mht. realisa-
sjon før og etter generasjonsskiftet. Sett at A i sin tid
ervervet en aksje for 100. Ved generasjonsskiftet er
den verd 250. Den latente skatten på arvingen Bs
hånd vil være 28 pst. av gevinsten på 150 dvs. 42. B
mottar følgelig en nettoverdi på 208. Hvis A hadde
solgt aksjen før generasjonsskiftet og betalt skatt av
en gevinst på 150, ville B arvet 208.

Et motargument er at bare fullt fradrag i arveav-
giften for gevinsten (skattegrunnlaget) hindrer dob-
beltbeskatning av mottaker mht. gevinsten. Gevin-
sten blir ved kontinuitet skattlagt med både 28 pst.
inntektsskatt og marginalt 20 pst. arveavgift (etter
fradrag for latent skatt) på mottakers hånd. Imidlertid
følger det av innføringen av kontinuitet at en større
inntektskattebyrde skal legges på mottaker. Formålet
med å hindre endelig skattefrihet for gevinsten blir
bare delvis nådd hvis det tas hensyn til dobbeltbe-
skatningseffekten på arvingens eller mottakerens
hånd fullt ut. Hvis en i eksemplet over hadde gitt fra-
drag i arveavgiften for skattegrunnlaget ville arveav-
giften bli redusert med 20 pst. av 150, dvs. med 30.
Med fradrag for den latente skatten vil redusert arve-
avgift være 20 pst. av 42 dvs. 8,4. Følgelig ville ef-
fekten av kontinuitet bli redusert med 21,6 hvis en
gav fradrag for skattegrunnlaget.

Det kan argumenters for at mottakeren eller ar-
vingen selv bestemmer når realisasjon skal finne
sted, slik at det bør gis fullt fradrag for latent skatt. I
mange generasjonsskiftetilfeller vil arvingen eller
mottakeren imidlertid sitte med aksjene eller andele-
ne over tid. Hvis en gir fradrag uten å beregne nåver-
dien av fradraget, vil en derfor systematisk overkom-
pensere mottaker. På den annen side vil mottaker ha
fordel av en nåverdiberegning i de tilfelle det skal
gjøres et tillegg for latent tap, fordi tillegget blir re-
dusert.

På tidspunktet for arveavgiftsberegningen vil det
være usikkert når en eventuell realisasjon av aksjene
vil skje, og når og hvor mye utbytte som vil bli utbe-
talt. Nåverdien av fradraget eller tillegget må derfor
fastsettes ved en sjablon. I likhet med arveavgiftsut-
valget (NOU 2000:8) foreslår departementet at det
gis fradrag for 20 pst. av latent gevinst, og tillegg for
20 pst. av latent tap, i arveavgiftsgrunnlaget. Det vi-
ses til forslag til nytt femte ledd i § 14 og nytt sjette
ledd i § 15 i arveavgiftsloven.

Hvis reglene om kontinuitet medfører at inn-
gangsverdien på aksjene blir høyere enn arveavgifts-
grunnlaget, vil skatteloven § 9-7 innebære at inn-
gangsverdien/skjermingsgrunnlaget begrenses oppad
til arveavgiftsgrunnlaget. Det foreslås ingen endring
i skatteloven § 9-7. Skattyter vil som i dag kunne vel-
ge en redusert arveavgiftsverdi for aksjer og andeler
omfattet av arveavgiftsloven § 11 A, dvs. 30 pst. av
aksjens andel av selskapets skattemessige verdi. Re-
dusert arveavgift vil ha som konsekvens at skjer-
mingsgrunnlaget og inngangsverdien reduseres.

Ikke all arv og gave er unntatt fra uttaksbeskat-
ning etter skatteloven § 5-2. Ved innføring av konti-
nuitet må det gjøres unntak fra uttaksbeskatning, som
er en oppgjørsbeskatning av giver, så langt kontinui-
tet innføres. Det vises til forslag til nytt annet ledd i
skatteloven § 5-2.

Kontinuitet ved arv og gave avgrenses til over-
dragelse av aksjer og andeler som er objekt i aksjo-
nærmodellen, dvs. aksjer i aksjeselskap og allmenn-
aksjeselskap, og andeler i likestilte selskaper, jf. skat-
teloven § 10-1, herunder grunnfondsbevis, andel i
samvirkeforetak, aksjefond og andeler i tilsvarende
utenlandske selskaper. I forslaget til ny skatteloven
§ 10-33 er dette uttrykt ved en henvising til skattelo-
ven § 10-10, jf. § 10-1.

Kontinuitet skal bare skje ved overføring til sub-
jekt som omfattes av aksjonærmodellen fra subjekt
som omfattes av aksjonærmodellen. Dette gir seg ut-
trykk i forslaget til ny § 10-33 i skatteloven, ved en
henvising til § 10-12.

Ved gavesalg vil det kunne oppstå en skatteplik-
tig gevinst på givers hånd. I slike tilfeller må det gjø-
res et tillegg i inngangsverdien som gavemottaker
overtar, lik gevinsten. Ellers vil den samme gevinsten
bli skattlagt to ganger. Sett at givers inngangsverdi er
100, omsetningsverdien ved gavesalget 250 og salgs-
summen er 150. Giver vil her bli skattlagt for en ge-
vinst på 50. De alminnelige regler om kontinuitet
innebærer at mottaker skal overta 100 som inngangs-
verdi, og en latent gevinst på 150. Selgers gevinst på
50 bør imidlertid legges til inngangsverdien slik at
mottaker får en inngangsverdi på 150 og overtar en
latent gevinst på 100. Verdistigningen skattlegges så-
ledes bare en gang. Et slikt tillegg i inngangsverdien
får også virkning for skjermingsgrunnlaget, se like-
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vel nedenfor om visse typer aksjer som fikk ny inn-
gangsverdi i 1992. Giver får ikke fradrag for tap ved
gavesalg. Det er derfor ikke nødvendig å gjøre et fra-
drag i inngangsverdien ved kontinuitet for å forhin-
dre dobbelt fradrag.

Ved innføringen av aksjonærmodellen foreslår
departementet at takstverdiene fra 1992 ikke skal
kunne legges til grunn som skjermingsgrunnlag, men
fortsatt skal kunne brukes som inngangsverdi ved ge-
vinst- og tapsoppgjør ved realisasjon. Det foreslås at
skjermingsgrunnlaget for ikke-børsnoterte aksjer
som kunne vært solgt skattefritt før 1992, settes til
aksjens forholdsmessige andel av skattemessig for-
muesverdi fra 1992, eller til aksjens opprinnelige
kostpris dersom denne kan dokumenteres, tillagt
eventuelle RISK-beløp. Ved kontinuitet skal motta-
keren eller arvingen i slike tilfeller overta to typer
verdier (inngangsverdi og skjermingsgrunnlag) samt
ubenyttet skjermingsfradrag. Dette er det gitt uttrykk
for i forslaget til ny § 10-33 i skatteloven, ved at det
skilles mellom inngangsverdi, skjermingsgrunnlag
og ubenyttet skjermingsfradrag. Når en i loven skiller
mellom inngangsverdi og skjermingsgrunnlag for
disse typer aksjer, bør eventuell gevinst ved gavesalg
som skal legges til inngangsverdien ikke legges til
skjermingsgrunnlaget.

5.4.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti
og Kystpartiet, slutter seg til Regjeringens forslag til
skattelov ny § 10-33 og § 5-2 annet ledd samt ny ar-
veavgiftslov § 14 femte ledd og § 15 sjette ledd. 

E t  a n n e t  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene
fra Fremskrittspartiet og Kystpartiet, viser til sine
merknader under punkt 5.1.2.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  går imot Re-
gjeringens forslag og viser til merknader i Budsjett-
innst. S. nr. 1 (2004-2005) kapittel 2.

5.5 Forholdet mellom egenkapital og fremmed-
kapital - beskatning av renteinntekter utover 
et visst nivå

5.5.1 Sammendrag
INNLEDNING

Aksjonærmodellen innebærer at aksjeinntekter
mv. utover en beregnet alternativavkastning (skjer-
mingsfradraget) vil bli beskattet som alminnelig inn-
tekt på mottakerens hånd. Den effektive skattesatsen
for inntekter fra aksjer mv. ut over skjermingsfradra-
get blir dermed 48,16 pst.

Renter på lån til et selskap er fradragsberettiget
for selskapet og skattepliktig som alminnelig inntekt
på långiverens hånd. Den totale skattebelastningen
på renteinntektene vil i slike tilfeller bli 28 pst. Etter
innføringen av aksjonærmodellen vil det derfor kun-
ne være skattemessig lønnsomt for en investor å ta ut
overskudd fra selskapet som renter i stedet for som
utbytte.

For å avhjelpe dette problemet foreslo Skaugeut-
valget i sin innstilling at det innføres ekstra skatt på
renteinntekter på lån fra personlige skattytere til ak-
sjeselskap, når renten på lånet er over et visst nivå, jf.
NOU 2003:9, side 220-221. Utvalgets forslag inne-
bærer at renter, som etter gjeldende regler, skal be-
skattes som alminnelig inntekt på mottakers hånd.
Renteinntekter utover et fastsatt skjermingsfradrag
skal i tillegg beskattes en gang til som alminnelig
inntekt på mottakers hånd. I skattemeldingen sier de-
partementet seg enig med utvalget i at det er nødven-
dig å ekstrabeskatte renteinntekter når de overstiger
et visst nivå, jf. punkt 5.3 ovenfor.

Departementet foreslår i denne proposisjonen å
innføre en regel om at renter på lån fra personlige
skattytere til aksjeselskaper ut over et fastsatt skjer-
mingsfradrag skal ekstrabeskattes. Det vises til for-
slag til § 5-22 i skatteloven.

HVILKE LÅNGIVERE OG LÅNTAKERE SOM OMFATTES 
AV REGLENE

Departementet legger til grunn at regelen om ek-
stra skatt på høye renteinntekter skal omfatte lån fra
personlige skattytere til aksjeselskaper og likestilte
selskaper som omfattes av aksjonærmodellen. Etter
departementets syn bør reglene ikke begrenses til å
gjelde lån fra aksjonærer, men gjelde lån fra person-
lige skattytere generelt. Som påpekt av Skaugeutval-
get, kan låneavtaler inneholde vilkår som gjør at for-
holdet mellom partene i låneavtalen kan få karakter
av å være et forhold mellom en aksjonær og et sel-
skap. Dette gjelder typisk lån kombinert med rett til å
få utstedt aksjer, og lån hvor renten er helt eller delvis
avhengig av selskapets overskudd eller utbytteutde-
linger. I slike tilfeller bør renter likebehandles med
renter på lån fra aksjonærer. Det vil imidlertid være
problemer knyttet til å finne relevante avgrensnings-
kriterier for når lånevilkårene tilsier skattelegging på
vanlig måte, og når de tilsier skattlegging som utbyt-
te. En slik avgrensning vil også kunne by på kontroll-
problemer. Reglene om ekstra skatt på renteinntekter
bør derfor gjelde uavhengig av om långiver har eier-
andeler i selskapet eller ikke.

UNNTAK FOR LÅN KNYTTET TIL MENGDEGJELDSBREV

Departementet foreslår at lån knyttet til mengde-
gjeldsbrev unntas fra regelen om ekstra skatt på ren-
teinntekter. Med mengdegjeldsbrev menes norske og
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utenlandske obligasjoner som er gjenstand for omset-
ning i organiserte markeder, hvorav det utstedes
mange i sammenheng og med lik tekst. For slike obli-
gasjoner vil en regel om ekstra skatt på renteinntekter
kunne by på særlige administrative problemer. Det
skyldes bl.a. at mengdegjeldsbrev gjerne er gjenstand
for hyppig omsetning, at kreditor kan være ukjent for
långiverselskapet, og at over- og underkurselemen-
ter, som ofte forekommer ved slike verdipapirer, vil
komplisere beregningen av skjermingsfradrag og på-
løpte renter.

Videre antas det at slike låneinstrumenter er min-
dre egnet til tilpasninger med sikte på å ta ut over-
skudd i selskaper i form av renter i stedet for som ak-
sjeinntekter. I lys av formålet med regelen om ekstra
skatt på renteinntekter, synes det derfor hensiktsmes-
sig å holde lån knyttet til mengdegjeldsbrev utenfor
regelens anvendelsesområde.

Begrepet "mengdegjeldsbrev" er brukt som av-
grensningskriterium også i andre sammenhenger i
skatteloven, jf. § 14-23 om underkursobligasjoner,
og § 9-3 første ledd bokstav c om skatteplikt ved re-
alisasjon. Departementet legger til grunn at en slik
avgrensning ikke vil medføre vesentlige vridninger i
markedet for obligasjoner.

GRUNNLAGET FOR EKSTRA SKATT PÅ 
RENTEINNTEKTER

Departementet foreslår at grunnlaget for ekstra
skatt på renteinntekter fastsettes med utgangspunkt i
faktisk påløpte renteutgifter. Faktisk påløpte renteut-
gifter som overstiger en beregnet skjerming, skal til-
leggsbeskattes. Skjermingen beregnes ved at lånesal-
doen multipliseres med en skjermingsrente.

Det foreslås at skjermingen beregnes for den en-
kelte kalendermåned på grunnlag av lånesaldo ved
kalendermånedens begynnelse, uten hensyn til om lå-
net er forhøyet eller nedbetalt i løpet av måneden.
Ved låneopptak i løpet av en kalendermåned bereg-
nes skjermingsfradraget på grunnlag av lånebeløpet
ved opptaket. Denne fremgangsmåten tilsvarer frem-
gangsmåten som brukes ved beregning av fordel ved
rimelige lån i arbeidsforhold, jf. skatteloven § 5-12.
Etter forslaget skal det kun beregnes ett skjermings-
fradrag for lånet, selv om det skjer et kreditorskifte i
løpet av en kalendermåned. Skjermingsfradraget til-
ordnes den som er kreditor ved kalendermånedens
begynnelse.

Departementet foreslår at det ikke skal beregnes
ekstra skatt på renter dersom den effektive rentesat-
sen for hele kalendermåneden ligger under skjer-
mingsrenten. Videre vil det etter forslaget ikke være
adgang til å fremføre ubenyttet skjerming fra måne-
der der skjermingen er høyere enn faktisk påløpte
renter. Dette innebærer at det bare vil være nødven-
dig å beregne skjerming i måneder der den effektive

lånerenten på lånet er høyere enn skjermingsrenten.
En slik begrensning vil innebære en administrativ
forenkling. Samtidig vil det kunne åpne for at skatt-
yter og selskap tilpasser seg den gjeldende skjer-
mingsrenten.

Det foreslås at det skal beregnes ett skjermings-
fradrag per selskap skattyteren har låneforhold med.
Dette innebærer at der skattyteren har flere låneavta-
ler med samme selskap, skal det skje en samordning
av både skjermingsfradrag og faktiske påløpte renter
på lånene. På denne måten kommer en frem til en
samlet normalavkastning, og en samlet faktisk av-
kastning for lånefinansieringen av det aktuelle sel-
skapet. Dette må ses i sammenheng med at det ikke
gis adgang til å fremføre ubenyttet skjermingsfra-
drag. En slik samordningsadgang vil forhindre at det
oppstår problemer med å avgrense de enkelte låneav-
taler. Der en skattyter har skjermingsfradrag og fak-
tisk påløpte renter som knytter seg til låneavtaler med
forskjellige selskaper, skal disse ikke kunne samord-
nes.

Departementet vil i forskrift gi utfyllende regler
om beregning av grunnlaget for ekstrabeskatning av
høye renteinntekter.

FASTSETTELSE AV SKJERMINGSRENTEN

Hensikten med å ekstrabeskatte renteinntekter på
lån fra personer til selskaper er å hindre at aksjonær-
modellen omgås ved at avkastning på selskapsinves-
teringer tas ut i form av renter på lån i stedet for som
aksjeinntekt. I skattemeldingen antydes det at skjer-
mingsrenten for slike lån bør være risikofri rente,
eventuelt med et risikotillegg.

Et tillegg til den risikofrie renten vil kunne for-
hindre at lån inngått på markedsmessige vilkår blir
gjenstand for dobbeltbeskatning. På den annen side
vil et høyt tillegg innebære at aksjonærmodellen kan
omgås. Departementet vil vise til at det bare er lån fra
personlige skattytere som skal ekstrabeskattes. Et
selskap vil dermed normalt kunne ta opp lån til mar-
kedsmessige vilkår fra andre enn personlige skattyte-
re uten å bli gjenstand for ekstrabeskatning, selv om
markedsrenten for det aktuelle lånet er høyere enn
skjermingsrenten. Videre foreslås det som nevnt å
unnta mengdegjeldsbrev fra ekstrabeskatning slik at
faren for å ramme lån inngått på markedsmessige vil-
kår er ytterligere redusert. Siden hensikten med å ek-
strabeskatte enkelte høye renteinntekter fra selskaper
til personer er å hindre omgåelser ved at aksjeutbytte
tas ut i form av renter, kan det argumenteres for at
skjermingsrenten for lån bør være lik skjermingsren-
ten på aksjeinntekt. Også praktiske hensyn taler for
en slik løsning. På denne bakgrunn mener departe-
mentet at skjermingsrenten for lån bør fastsettes som
årsgjennomsnittet av femårige statsobligasjoner. De-
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partementet vil i forskrift gi utfyllende regler om
fastsetting av skjermingsrenten.

SÆRLIG OM UNDERKURS

Etter gjeldende rett er renteelement som ligger i
underkurs ved utstedelse av en fordring, skattepliktig
som fordel vunnet ved kapital for kreditor, og fra-
dragsberettiget som renteutgift for debitor. Periodise-
ringen av renteelementet på kreditor- og debitorsiden
skal etter gjeldende rett skje løpende.

Renteelementet som ligger i underkurs ved utste-
delse av en fordring, skal regnes som renter også i
forhold til reglene om ekstra skatt på renteinntekter.
Dette innebærer at beregnede påløpte månedlige ren-
ter undergis ekstrabeskatning for den del som (even-
tuelt sammen med kupongrenter) overstiger skjer-
mingsfradraget. Ved beregning av skjermingsgrunn-
laget må det tas utgangspunkt i utstedelseskursen,
ikke obligasjonens pålydende.

NÆRMERE OM SKATTLEGGINGEN AV 
RENTEINNTEKTENE

Renteinntekter fra lån til aksjeselskaper mv. vil
som i dag være skattepliktige i sin helhet som almin-
nelig inntekt. I tillegg skal den delen av renteinntek-
tene som eventuelt overstiger skjermingsfradraget,
inngå i alminnelig inntekt en gang til. De høye rente-
inntektene vil dermed inngå to ganger i alminnelig
inntekt. For skattyter vil det være en fordel at rente-
inntektene som overstiger skjermingsfradraget inn-
går i alminnelig inntekt, fremfor at de skal anses som
et eget skattegrunnlag. Dette fordi skattyter da kan
samordne renteinntektene med inntekt fra andre kil-
der, og med eventuelle fremførbare underskudd fra
tidligere år.

For høye aksjeinntekter mv. innebærer aksjonær-
modellen en effektiv skattesats på 48,16 pst. Regelen
om ekstra skatt på høye renteinntekter skal medføre
at høye renteinntekter får den samme totale skattebe-
lastningen som høye aksjeinntekter. Det er derfor
nødvendig å redusere grunnlaget for beregning av
skatt på høye renteinntekter med 28 pst. Dette inne-
bærer at 72 pst. av de renteinntektene som overstiger
skjermingsfradraget, skal inngå i mottakerens almin-
nelige inntekt.

ENDRINGER I LIGNINGSLOVEN

Det følger av ligningsloven § 4-1 at alle skatte-
pliktige skal bidra til at deres skatteplikt i rett tid blir
klarlagt og oppfylt. Dette innebærer at långiver skal
opplyse om renteinntekter og fordringer i sin selvan-
givelse. Låntaker vil tilsvarende opplyse om rentebe-
talinger og gjeld i selvangivelsen.

Videre følger det av ligningsloven § 6-4 at en-
hver skyldner eller fordringshaver etter krav fra lig-
ningsmyndighetene plikter å gi opplysninger om til-

godehavende og gjeld som navngitt person, bo, sel-
skap eller innretning har, og om renter, provisjoner
mv. som knytter seg til fordringen eller gjelden.

Innføringen av aksjonærmodellen medfører at
ligningsmyndighetene trenger opplysninger om låne-
saldo ved kalendermånedens begynnelse for lån fra
personlige skattytere til aksjeselskap mv., for måne-
der hvor den effektive lånerenten på lånesaldoen for
hele kalendermåneden har vært høyere enn skjer-
mingsrenten.

Etter ligningsloven § 4-1 vil den personlige skatt-
yteren/långiveren ha plikt til å gi slike opplysninger
slik at hans skatteplikt kan fastsettes. Etter departe-
mentets oppfatning er det også behov for detaljerte
kontrollopplysninger om nevnte låneforhold fra sel-
skaper mv., det vil si låntakerne. Det vil være behov
for opplysninger om renter og gjeld spesifisert slik at
lånesaldo ved kalendermånedens begynnelse, og på-
løpte renter per måned, fremgår. Departementet fore-
slår at det innføres en plikt for ovennevnte låntakere
om å gi slike kontrollopplysninger til ligningsmyn-
dighetene.

Det vises til forslag til nytt nr. 5 i ligningsloven
§ 6-4, hvor det også foreslås at departementet gis
hjemmel til å gi forskrift til utfylling og gjennomfø-
ring av opplysningsplikten.

5.5.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti
og Kystpartiet, slutter seg til Regjeringens forslag til
skattelov ny § 5-22 og ny ligningslov § 6-4 nr. 5. 

E t  a n n e t  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene
fra Fremskrittspartiet og Kystpartiet, viser til sine
merknader under punkt 5.1.2.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  går imot Re-
gjeringens forslag og viser til merknader i Budsjett-
innst. S. nr. 1 (2004-2005) kapittel 2. 

5.6 Lovlighetskrav for skjerming av utbytte
5.6.1 SAMMENDRAG

I forbindelse med skattereformen i 1992 ble da-
gens godtgjørelsesmetode for beskatning av aksjeut-
bytte innført for å hindre økonomisk dobbeltbeskat-
ning av utbytte. Metoden går ut på at aksjonæren får
et fradrag i utlignet skatt for en "godtgjørelse" som
skal tilsvare den skatt selskapet har betalt av den inn-
tekt som ligger til grunn for utbytteutdelingen. Retten
til godtgjørelse forutsetter bl.a. at "ubyttet er lovlig
utdelt fra selskapet", jf. skatteloven § 10-12 annet
ledd annet punktum. Denne formuleringen refererer
seg først og fremst til de selskapsrettslige skranker
for utbytteutdelinger.



Innst. O. nr. 10 – 2004-2005 31
Dagens lovlighetskrav for rett til godtgjørelse er
en videreføring av det lovlighetskrav som gjaldt for
selskapets fradragsrett for utbytteutdeling etter davæ-
rende aksjeskattelov § 8, jf. Ot.prp. nr. 35 (1990-91)
s. 197. Ved videreføringen ble det fremhevet at ulov-
lig utbytte kan være illojalt overfor kreditorer, mino-
ritetsaksjonærer og skattemyndighetene. Etter depar-
tementets syn var det ingen grunn til å endre dette
kravet ved overgangen til et nytt utbyttebeskatnings-
system, og det ble derfor foreslått å videreføre lovlig-
hetskravet som et vilkår for rett til godtgjørelse.

Etter departementets vurdering bør også de nye
skjermingsreglene inneholde et lovlighetskrav for
rett til skjerming. Dermed blir skatteregimet for ulov-
lig utdelt utbytte det samme som før innføringen av
aksjonærmodellen, nemlig skatteplikt full ut som al-
minnelig inntekt for aksjonæren, uten noen form for
skjerming.

5.6.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti
og Kystpartiet, slutter seg til Regjeringens forslag til
skatteloven § 10-12 første ledd andre punktum. 

E t  a n n e t  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene
fra Fremskrittspartiet og Kystpartiet, viser til sine
merknader under punkt 5.1.2.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  går imot Re-
gjeringens forslag og viser til merknader i Budsjett-
innst. S. nr. 1 (2004-2005) kapittel 2. 

5.7 Korreksjonsinntekt
5.7.1 Sammendrag

Dagens godtgjørelsesmetode for beskatning av
aksjeutbytte bygger på en forutsetning om at utbyttet
ikke skal bestå av inntekt som det knytter seg latente
skatteforpliktelser til. Korreksjonsskattereglene har
til formål å sikre at denne forutsetningen er oppfylt.
Det følger av disse reglene at det utbytteutdelende
selskapet plikter å svare skatt av en beregnet korrek-
sjonsinntekt i den grad utbyttet består av inntekt som
er regnskapsført, men ennå ikke tatt til beskatning et-
ter de alminnelige periodiseringsreglene. Korrek-
sjonsinntekten reverseres og korreksjonsskatten til-
bakebetales på det eventuelt senere tidspunkt skatte-
kredittene oppløses.

Departementet vil foreta en nærmere gjennom-
gang av aksjonærmodellens betydning for korrek-
sjonsskattereglene, og vil komme tilbake til behovet
for endringer når aksjonærmodellen innføres.

5.7.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar dette til orientering.

5.8 Beskatning av deltakere i NOKUS-selskaper
5.8.1 Sammendrag

Skatteloven §§ 10-60 flg. har særlige regler om
beskatning av eier av norskkontrollert aksjeselskap
og likestilt selskap eller sammenslutning som er
hjemmehørende i lavskatteland (NOKUS-reglene).
Formålet med NOKUS-reglene er å hindre skattemo-
tivert kapitalflukt ved at skattytere investerer og sam-
ler opp overskudd i selskaper hjemmehørende i lav-
skatteland for å unngå løpende norsk beskatning.
NOKUS-reglene medfører at norske eiere beskattes
direkte for sin andel av nettoresultatet i norsk-kon-
trollert selskap hjemmehørende i lavskatteland. Re-
sultat fastsettes etter de norske skattereglene, som om
selskapet var norsk skattyter. Det vises til kapittel 6,
avsnitt 6.5.4.2 i proposisjonen, for en nærmere be-
skrivelse av NOKUS-reglene.

Etter dagens regler er utbytte fra NOKUS-sel-
skap unntatt fra skatteplikt i den utstrekning det sam-
lede utbyttet ligger innenfor den samlede inntekten
som er skattlagt direkte på den norske eierens hånd,
jf. skatteloven § 10-67.

Aksjonærmodellen vil omfatte også personlige
aksjonærer i NOKUS-selskap. Disse vil således få
skjermet den delen av sine aksjeinntekter som tilsva-
rer en risikofri avkastning på investeringen. Dette vil
også gjelde når aksjeinntekten reflekterer underlig-
gende inntekt som har vært gjenstand for NOKUS-
beskatning som følge av at det ikke er foretatt til-
strekkelig beskatning i utlandet. Personlig aksjonær i
NOKUS-selskap vil således først bli beskattet løpen-
de for selskapets overskudd ved opptjeningen, og
deretter for samme inntekt når denne utdeles som ut-
bytte. Økonomisk sett vil dette innebære en likestil-
ling mellom personlige aksjonærer i NOKUS-selska-
per, og personlige aksjonærer i norske selskaper.

Det er imidlertid en formell forskjell i beskatnin-
gen ved at all beskatning av NOKUS-selskaper fin-
ner sted på aksjonærens hånd. Løpende beskatning
av aksjonær i NOKUS-selskap utgjør 28 pst., som til-
svarer den løpende beskatning av overskudd i norske
aksjeselskaper. Når det utdeles utbytte fra norske ak-
sjeselskaper vil inntekten som ligger til grunn for ut-
byttet være redusert med underliggende selskapsskatt
på 28 pst. I slike tilfeller vil kun 72 pst. av den under-
liggende inntekt tas til beskatning ved utdeling til ak-
sjonæren i form av utbytte. Samlet skatt på utbyttet
blir således 48,16 pst. i slike tilfeller. I NOKUS-sel-
skap er det imidlertid deltakeren og ikke selskapet
som beskattes løpende for selskapets overskudd. Ut-
delt utbytte fra NOKUS-selskap vil derfor ikke være
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redusert med den skatt aksjonæren har betalt på den
samme inntekten.

I slike tilfeller vil således 100 pst. av den under-
liggende inntekten tas til beskatning ved utdeling til
aksjonæren i form av utbytte. Samlet skatt på utbyttet
vil dermed bli hele 56 pst. i slike tilfeller, hvilket ikke
er ønskelig. Departementet foreslår derfor at skatte-
pliktig utbytte som deles ut fra NOKUS-selskap, re-
duseres tilsvarende den skatt aksjonæren har betalt på
den samme inntekten, dvs. 28 pst. av det utdelte ut-
byttet. Grunnlaget for beskatning vil således reduse-
res til 72 pst. av det mottatte utbyttet.

Ved NOKUS-beskatningen gis det, i medhold av
skatteloven § 16-20 annet ledd, kredit for eventuell
skatt på underliggende inntekt som godtgjøres å være
betalt i den staten hvor selskapet er hjemmehørende.
Samlet løpende beskatning av selskapets overskudd
vil således bli 28 pst. også i slike tilfeller. Selskaps-
skatten betalt i utlandet har imidlertid redusert mot-
tatt utbytte på samme måte som norsk selskapsskatt
reduserer utbyttet til aksjonærer i norsk aksjeselskap.
For at skattepliktig del av utbytte fra NOKUS-sel-
skap ikke skal reduseres med mer enn 28 pst., må det
utdelte utbyttet økes med den andelen av den kredi-
terte selskapsskatten som vedrører utbyttet, før
grunnlaget reduseres til 72 pst. I mange tilfeller vil
det ikke være mulig å finne den nøyaktige andelen av
den krediterte skatten som vedrører det utdelte utbyt-
tet. Det kan her tenkes en skjematisk løsning hvor
kreditfradraget for underliggende selskapsskatt i av-
setningsåret fordeles mellom utdelt og ikke utdelt
overskudd, eventuelt også kreditfradraget for tidlige-
re år dersom utdelingen overstiger årets inntekt. Bare
den delen av kreditfradraget som faller på det utdelte
utbyttet, kan øke utbyttet før dette igjen reduseres til
72 pst. Departementet vil gi utfyllende regler om
fastsettelsen av grunnlaget for beskatning av utbytte
utdelt fra NOKUS-selskap, jf. skatteloven § 10-67,
jf. § 10-70.

Det vises for øvrig til at departementet tar sikte
på en gjennomgang av kreditreglene, jf. kapittel 6,
avsnitt 6.5.4.7 (ii) i proposisjonen. Denne gjennom-
gangen vil også omfatte kreditreglene i skatteloven
§§ 16-20 flg.

Inngangsverdi og skjermingsgrunnlag for per-
sonlig eid aksje i NOKUS-selskap fastsettes på sam-
me måte som for personlig eid aksje i norsk aksjesel-
skap. For aksjer ervervet før innføringen av aksjo-
nærmodellen skal inngangsverdi og skjermings-
grunnlag således omfatte RISK-beløp i eiertiden.

Etter dagens regler er som nevnt utbytte fra NO-
KUS-selskap unntatt fra beskatning i den utstrekning
det samlede utbyttet ligger innenfor den samlede inn-
tekten som er skattlagt direkte på den norske eierens
hånd, jf. skatteloven § 10-67. For personlige aksjo-
nærer i NOKUS-selskap vil denne bestemmelsen er-

stattes av aksjonærmodellens skjermingsregler når
aksjonærmodellen innføres. For aksjonærer som ikke
omfattes av aksjonærmodellen, vil bestemmelsen
fremdeles kunne ha betydning, jf. kapittel 6, avsnitt
6.5.4.8 i proposisjonen. Skatteloven § 10-67 bør der-
for videreføres, men kun for aksjonærer som ikke
omfattes av aksjonærmodellen.

Skatteloven § 10-68 gir RISK-reglene anvendel-
se for aksjer i NOKUS-selskap så langt reglene pas-
ser. Departementet foreslår som nevnt at dagens
RISK-system skal oppheves ved innføringen av ak-
sjonærmodellen. For aksjonærer i NOKUS-selskap
som ikke omfattes av aksjonærmodellen, vil det
imidlertid fremdeles være behov for gevinstbeskat-
ningsregler som tar hensyn til tilbakeholdt skattlagt
kapital i NOKUS-selskapet, jf. forslag til endringer
av skatteloven § 10-68 i kapittel 6, avsnitt 6.5.4.8 i
proposisjonen. For aksjer i NOKUS-selskap som eies
av personlige aksjonærer, vil det derimot ikke lenger
være behov for å ta hensyn til tilbakeholdt skattlagt
kapital i NOKUS-selskap. Gevinstberegningen og
eventuelt fradrag i gevinst for ubenyttet skjerming vil
her følge av aksjonærmodellen. På denne bakgrunn
foreslår departementet at skatteloven § 10-68 inn-
skrenkes til bare å gjelde for aksjonærer som ikke
omfattes av aksjonærmodellen.

Det vises til forslag til endring av skatteloven
§ 10-67 første ledd, § 10-67 nytt annet ledd, og § 10-
68 nytt annet ledd. Det foreslås at endringene trer i
kraft med virkning fra og med inntektsåret 2006.

5.8.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti
og Kystpartiet, slutter seg til Regjeringens forslag til
endring av skatteloven § 10-67 og § 10-68.

E t  a n n e t  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene
fra Fremskrittspartiet og Kystpartiet, viser til sine
merknader under punkt 5.1.2.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  går imot Re-
gjeringens forslag og viser til merknader i Budsjett-
innst. S. nr. 1 (2004-2005) kapittel 2. 

5.9 Praktisk gjennomføring av modellen
5.9.1 Sammendrag

Aksjonærmodellen stiller relativt store krav til
innrapportering av opplysninger fra aksjonærer og
selskaper. Den stiller også store krav til informa-
sjonsbehandling og kontroll fra ligningsmyndighete-
nes side, bl.a. fordi skjermingen skal skje hos den en-
kelte aksjonær. Flere av høringsinstansene har også
pekt på at aksjonærmodellen er komplisert.
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Departementet vil peke på at RISK- og godtgjø-
relsessystemet vil oppheves ved innføringen av ak-
sjonærmodellen. Det samme gjelder delingsmodel-
len for aksjeselskap. De administrative oppgavene og
kontrollproblemene knyttet til aksjonærmodellen,
må også ses i forhold til de betydelige forenklingene
opphevelse av disse regelsettene vil innebære.

Grunnlaget for beregning av skjermingsfradraget
vil være aksjonærens kostpris. Kostprisen har i dag
ikke direkte skattemessig betydning for aksjonæren
før ved realisasjon av aksjen, og det er derfor først
ved realisasjon at aksjonæren har plikt til å gi opplys-
ninger om kostpris.

I aksjonærmodellen vil kostprisen få betydning
for beskatningen av aksjonæren hvert år, allerede fra
ervervsåret. Kostprisen vil derfor måtte oppgis alle-
rede i ervervsåret og den vil være avgjørende for be-
regningen av skjermingsfradraget for den enkelte ak-
sjonær det enkelte år.

Det må derfor føres en jevnlig kontroll med de
opplysninger aksjonæren innrapporterer om aksjenes
kostpris. Etter departementets syn bør kostprisen
kontrolleres og fastsettes ved ligningsvedtak allerede
ved ligningen for det året aksjen erverves. Etter at
kostprisen er fastsatt, vil den bare kunne endres etter
de alminnelige reglene for klage eller endring uten
klage.

Departementet antar at en fastsetting av kostpri-
sen allerede ved ligningen for ervervsåret vil øke
kontrollvolumet betydelig i forhold til i dag, hvor
kontrollbehovet bare gjelder de aksjer som faktisk re-
aliseres. På den annen side vil kontrollen i aksjonær-
modellen skje i forbindelse med ligningen for er-
vervsåret mens materialet er ferskt, i motsetning til i
dag hvor kostprisen først kontrolleres ved realisasjon
av aksjen. Nærheten i tid vil trolig gjøre det enklere
for aksjonæren å dokumentere kostprisen, og lette
kontrollarbeidet for ligningsmyndighetene. Departe-
mentet antar at dette likevel ikke vil oppveie det økte
kontrollvolumet.

I mange tilfeller vil kapitalendringer i selskaper
innebære en endring av den andel av selskapet aksjen
representerer. Dette kan gjelde ved fusjoner og fisjo-
ner, emisjoner, kapitalnedsettinger og splitt eller
spleis av aksjer. I slike tilfeller må kostprisen på ak-
sjene omfordeles i forhold til det nye antallet aksjer.
Siden aksjonærmodellen forutsetter at skjermingsfra-
draget skal være knyttet til den enkelte aksje, må også
ubenyttet skjermingsfradrag normalt omfordeles i
slike tilfeller. Etter slike transaksjoner vil det være de
omfordelte kostpriser og akkumulerte skjermingsfra-
drag som skal legges til grunn for beregningen av de
årlige skjermingsfradragene. Dette tilsier at omforde-
lingen, på samme måte som fastsetting av kostpris
ved erverv, må skje i forbindelse med ligningen for
det året kapitalendringen skjer.

Erfaringer fra RISK-modellen tilsier at juste-
ringstilfellene er en betydelig feilkilde. Feilene beror
både på manglende rapportering og feilberegninger.
Når omfordelingen ikke bare får betydning ved reali-
sasjon av aksjer, men også for den årlige beskatnin-
gen av aksjonærene, vil feil i forbindelse med omfor-
deling få større betydning enn i dagens system. Det
kan være grunn til å tro at kostprisens økte skattemes-
sige betydning for aksjonærene vil bidra til en viss
forbedring i rapporteringen av omfordelingstilfeller.
Erfaringene med RISK-systemet tilsier likevel at det
vil være et stort veilednings- og kontrollbehov knyt-
tet til omfordeling av inngangsverdier.

På grunnlag av opplysningene fra aksjonærer og
selskaper, må det årlig beregnes et skjermingsgrunn-
lag for den enkelte aksje. Videre må det føres konto
for akkumulert ubenyttet skjermingsfradrag knyttet
til den enkelte aksje. Både den årlige beregningen av
skjermingsfradrag og håndteringen av den informa-
sjonen som modellen krever, kan fremstå som van-
skelig for skattyterne.

Departementet viser til at det fra og med inn-
tektsåret 2004 ble opprettet et sentralt aksjonærregis-
ter. Registeret omfatter aksjer i norske aksjeselska-
per. Dette registeret vil kunne tilpasses slik at den
nødvendige informasjon kan lagres, og de nødvendi-
ge beregninger kan foretas maskinelt.

Et velfungerende aksjonærregister som tilpasses
aksjonærmodellens behov, vil avhjelpe kompleksite-
ten i systemet. Registeret vil imidlertid ikke kunne
avhjelpe de feilkildene som ligger i innrapportering
av kostpris og kapitalendringer, og kontrollbehovet
knyttet til dette.

Aksjonærregisteret innhenter i dag opplysninger
fra alle norske aksjeselskap og aksjonærer, i tillegg til
at det innhentes opplysninger fra Verdipapirsentra-
len. Det følger av ligningsloven § 6-11 at aksjesel-
skaper ukrevet skal levere oppgave over forhold som
har betydning ved skattlegging av aksjonærene. Ver-
dipapirsentralens opplysningsplikt følger av lig-
ningsloven § 6-5.

Aksjonærene er i dag ikke pålagt noen plikt til å
gi opplysninger til aksjonærregisteret før ved realisa-
sjon. Dette har sammenheng med at aksjonærenes
opplysninger om kostpris ikke får skattemessig be-
tydning før ved realisasjon. Det er likevel i aksjonæ-
renes egeninteresse å gi opplysninger så tidlig som
mulig. Aksjonærregisteret vil da kunne beregne full-
stendig skattemessig inngangsverdi for aksjene på re-
alisasjonstidspunktet. Mange aksjonærer har derfor
frivillig også gitt opplysninger om kostpris til aksjo-
nærregisteret.

Innføringen av aksjonærmodellen vil ikke med-
føre noen endring av betydning for innrapporteringen
fra aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. Som
følge av at aksjonærmodellen ikke bare skal gjelde
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for aksjer, men også andeler i likestilte selskaper slik
dette er definert i skatteloven § 10-1, må det vurderes
nærmere om og eventuelt hvordan dette kan innarbei-
des i aksjonærregisteret. Det er derfor nødvendig
med enkelte endringer i ligningsloven § 6-11 slik at
det blir mulig å innhente de nødvendige opplysninge-
ne også fra sparebanker og andre selveiende finan-
sieringsforetak, gjensidige forsikringsselskap, sam-
virkeforetak og selskap eller sammenslutning som
noen eier formuesandeler i eller mottar inntektsande-
ler fra, når selskapets eller sammenslutningens for-
pliktelser er begrenset til selskapets eller sammen-
slutningens kapital. Departementet antar at omfanget
av opplysningsplikten som utgangspunkt vil tilsvare
den som gjelder for aksjeselskaper i dag. Det vises til
forslag til endring av ligningsloven § 6-11.

Av ligningsloven § 6-5 tredje ledd første punk-
tum følger det at et verdipapirregister ukrevet skal gi
ligningsmyndighetene oppgave over forhold som kan
få betydning for skattleggingen av den enkelte inves-
tor ved realisasjon av aksjer. Som følge av at aksjo-
nærmodellen ikke bare skal gjelde for aksjer, må den-
ne bestemmelsen gjøres generell slik at den også om-
fatter andeler i de øvrige selskap mv. som aksjonær-
modellen skal gjelde for. Det vises til forslag til end-
ring av ligningsloven § 6-5.

Det er også nødvendig å gjøre andre endringer i
aksjonærregisteret, før aksjonærmodellen kan tre i
kraft. Det må bl.a. utvikles slik at en har en konto pr.
aksjeeier, der aksjeeiers totale aksjeportefølje frem-
går. Den enkelte transaksjon må også gis en egen
identitet, slik at skjermingsfradrag kan beregnes for
hver aksje. Videre er det nødvendig med utvikling av
aksjonærregisteret for å ta hensyn til fremføring av
ubenyttet skjermingsfradrag.

Det må også utarbeides rutiner for innberetning
og fastsetting av kostpris. Når aksjonærmodellen trer
i kraft fra og med inntektsåret 2006, vil skattyters
plikt til å gi opplysninger om kostpris følge direkte av
ligningsloven kapittel 4.

Som nevnt må det gjøres en betydelig utvikling
av aksjonærregisteret før aksjonærmodellen innfø-
res. Ligningsmyndighetene er derfor avhengig av at
flest mulig opplysninger er på plass før de nye skat-
tereglene trer i kraft. I og med at kostprisen får betyd-
ning med en gang aksjonærmodellen er innført, er det
nødvendig at innhenting og fastsetting av kostpris for
de aksjer mv. som allerede er ervervet begynner i god
tid før aksjonærmodellen innføres. Dette vil kreve en
betydelig ekstrainnsats fra ligningsmyndighetene, og
departementet legger derfor til grunn at det vil være
nødvendig å sette i gang dette arbeidet allerede fra
innlevering av selvangivelsen for 2004, det vil si i lø-
pet av våren 2005. Det er særlig aksjer i selskaper
som ikke er børsnoterte som det er nødvendig med
særskilt kontroll av.

Det er derfor nødvendig med en særskilt hjemmel
som gir ligningsmyndighetene rett til å kreve opplys-
ninger fra aksjonærer om kostpris mv. før aksjonær-
modellen er innført. Det vises til forslaget til over-
gangsregel. I bestemmelsen forslås også en for-
skriftshjemmel som gir departementet adgang til å
fastsette nærmere retningslinjer om innhentingen av
kostpris frem til innføring av aksjonærmodellen.

5.9.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti
og Kystpartiet, slutter seg til Regjeringens forslag til
endring av ligningsloven §§ 6-5 nr. 3 og 6-11b samt
fjerde ledd i overgangsreglene til endringene i skatte-
lovens kapittel 10 som har virkningstidspunkt fra
1. januar 2005.

E t  a n n e t  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene
fra Fremskrittspartiet og Kystpartiet, viser til sine
merknader under punkt 5.1.2.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  går imot Re-
gjeringens forslag og viser til merknader i Budsjett-
innst. S. nr. 1 (2004-2005) kapittel 2. 

5.10 Skattemessig behandling av aksjer mv. ved 
utflytting

5.10.1 Sammendrag
Aksjonærmodellen innebærer at tilbakeholdt

overskudd i selskapet ikke blir beskattet på aksjonæ-
rens hånd før det deles ut som utbytte, eller gjennom
gevinstbeskatningen når aksjen realiseres. Dersom
overskudd holdes tilbake i et selskap, kan det bygges
opp store akkumulerte verdier i selskapet. Innføring
av fritaksmodellen vil kunne forsterke dette. Over tid
kan dette medføre at det knytter seg store latente ge-
vinster til aksjene i slike selskaper.

Så lenge en personlig aksjonær er skattemessig
bosatt i Norge, vil han være skattepliktig hit for ak-
sjegevinster innenfor rammen av aksjonærmodellen.
Etter gjeldende rett finnes det ingen generell regel om
skatteplikt til Norge for gevinst på aksjer i norske sel-
skaper, når skattyter er skattemessig bosatt i utlandet.
Dersom skattyter har vært bosatt i Norge i løpet av de
siste fem årene før salg av aksjer og andeler mv. i
norske selskaper (regnet fra utløpet av utflyttings-
året), kan det imidlertid oppstå skatteplikt til Norge
for gevinster ved realisasjonen, jf. skatteloven § 2-3
tredje ledd. Bestemmelsen gjelder bare for fysiske
personer. I flere skatteavtaler har Norge fraskrevet
seg retten til å anvende 5-årsregelen for aksjegevin-
ster. Skatteplikt til Norge kan også oppstå etter rege-
len i skatteloven § 2-3 første ledd bokstav b om skat-
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teplikt for virksomhet som drives eller bestyres i
Norge.

Etter gjeldende skatteregime kan personlige
skattytere som eier aksjer, ha skattemessige incenti-
ver til å flytte ut fra Norge før aksjene realiseres. Det-
te kan være tilfelle dersom det er betydelige gevinster
knyttet til aksjene, og skattlegging av gevinsten i ut-
landet vil være lavere enn en eventuell skattlegging i
Norge. I tilfeller hvor overskudd har vært holdt tilba-
ke i selskapet, og det derfor er knyttet store latente
gevinster til aksjene, vil innføringen av aksjonærmo-
dellen og fritaksmetoden kunne forsterke disse in-
centivene.

Departementet vil i oppfølgingen av reformen
vurdere om det er vesentlige grunner til å foreslå end-
ringer i det gjeldende skatteregimet, og eventuelt
foreslå gevinstbeskatning på latente aksjegevinster
mv. i tilknytning til utflytting. Det primære formålet
med regler om skatteplikt for aksjegevinster mv. ved
utflytting, vil være å ramme tilfeller der utflyttingen
bærer preg av tilpasninger. Siktemålet må være at
den fortjeneste som er opptjent mens skattyteren er
bosatt i Norge, skal være gjenstand for skatteplikt til
Norge.

Ved en vurdering av en slik utflyttingsskatt må
det også tas hensyn til Norges forpliktelser etter
EØS-avtalen. Disse forpliktelsene kan legge visse
begrensninger på hvordan slike regler om beskatning
ved utflytting kan utformes. Det vil her særlig være
EØS-rettens regler om likebehandling og fri bevegel-
se av kapital mv., som vil sette skranker for en even-
tuell utflyttingsskatt.

5.10.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar dette til orientering. 

5.11 Overgang fra gjeldende system
5.11.1 Sammendrag
OPPHEVELSE AV DELINGSMODELLEN FOR 
AKSJONÆRER

Innføring av aksjonærmodellen, i kombinasjon
med en reduksjon av marginalskattesatsene for
lønnsinntekter, vil medføre at delingsmodellen kan
avvikles for aksjonærer. Avviklingen vil skje med
virkning fra og med 1. januar 2006. Avviklingen vil
få betydning for inntekter opptjent i selskapet i inn-
tektsåret 2005, som etter dagens delingsmodell for
aksjonærer skulle vært beskattet som personinntekt
for aksjonæren i 2006.

Det vises til at departementet har nedsatt et utvalg
som skal vurdere mulighetene for uttaksbeskatning
av personlig næringsdrivende. I mandatet fremgår
det at utvalget skal legge til grunn Regjeringens for-
slag til skjermingsmodell i St.meld. nr. 29 (2003-
2004), men vurdere om, og i tilfelle hvordan, model-

len lar seg bygge ut med en uttaksløsning for tidfes-
ting av beskatning ut over skatt på alminnelig inntekt
for personlig næringsdrivende. Utvalget skal levere
sin innstilling innen 15. desember 2004, og departe-
mentet vil deretter sende forslaget på høring. Det vi-
ses til nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2004-2005) ka-
pittel 2, avsnitt 2.4.8. Departementet vil komme til-
bake til oppheving av delingsmodellen for deltaker-
lignede selskaper og enkeltpersonsforetak i forbin-
delse med at det fremmes forslag til beskatningsmo-
dell for personlig næringsdrivende. Departementet
foreslår derfor at bestemmelsene i skatteloven §§ 12-
10 til 12-17 om beregnet personinntekt beholdes uen-
dret, men at bestemmelsenes anvendelsesområde
innskrenkes til ikke å omfatte aksjonærer. Det vises
til forslag til overgangsregel om delingsreglenes an-
vendelsesområde.

Som følge av at delingsmodellen for aksjonærer
avvikles, vil også dagens forbud mot å omklassifisere
utbytte til lønn for aksjonærer i delingsforetak, bort-
falle.

FREMFØRING AV UBENYTTET GODTGJØRELSE

Etter dagens regler har skattyter med alminnelig
skatteplikt til Norge rett til fradrag for godtgjørelse i
utlignet skatt av alminnelig inntekt, jf. skatteloven
§ 10-12. Dette gjelder likevel bare dersom det utde-
lende selskapet er skattepliktig til Norge for hele sitt
overskudd, og utbyttet er lovlig utdelt fra selskapet.
Godtgjørelsesfradraget beregnes som mottatt utbytte
multiplisert med aksjeeierens skattesats for alminne-
lig inntekt. Dersom godtgjørelsen overstiger utlignet
skatt av alminnelig inntekt i ligningsåret, kan det
overskytende fremføres til fradrag i skatt av alminne-
lig inntekt i senere år. Reglene for fremføring av un-
derskudd gjelder så langt de passer, jf. skatteloven
§ 10-12 tredje og fjerde ledd.

Som nevnt, foreslår departementet å oppheve
godtgjørelsesmetoden når aksjonærmodellen innfø-
res, dvs. med virkning fra og med inntektsåret 2006.
Departementet legger imidlertid til grunn at retten til
å fremføre ubenyttet godtgjørelse skal bestå, selv om
godtgjørelsesmetoden oppheves når aksjonærmodel-
len begynner å virke. På denne bakgrunn vil departe-
mentet foreslå å innføre en overgangsregel som inne-
bærer at ubenyttet godtgjørelse på tidspunktet for
opphevelse av skatteloven § 10-12, kan fremføres til
fradrag i skatt av alminnelig inntekt i inntil 10 år etter
det året godtgjørelsen refererer seg til.

Det vises til forslag til overgangsbestemmelse til
§ 10-12.

5.11.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti
og Kystpartiet, slutter seg til overgangsregel om de-
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lingsregelens anvendelsesområde og overgangsbe-
stemmelsene til endringene i skatteloven kapittel 10
som har virkningstidspunkt samtidig som innførin-
gen av aksjonærmodellen. 

E t  a n n e t  f l e r t a l l , alle unntatt medlemmene
fra Fremskrittspartiet og Kystpartiet, viser til sine
merknader under punkt 5.1.2.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  går imot Re-
gjeringens forslag og viser til merknader i Budsjett-
innst. S. nr. 1 (2004-2005) kapittel 2. 

5.12 Administrative og økonomiske konsekvenser
5.12.1 Sammendrag

Aksjonærmodellen vil isolert sett stille relativt
store krav til innrapportering av opplysninger fra de
utdelende selskaper og deres aksjonærer. Dette er
nødvendig for å sikre riktig skjerming av aksjeutbytte
og korrekt skattemessig behandling av aksjegevinster
og -tap. På den annen side gjør aksjonærmodellen det
mulig å avvikle gjeldende delingsmodell for aktive
aksjonærer. Godtgjørelsessystemet for aksjeutbytte
og RISK-systemet for beregning av aksjegevinster
og -tap, vil også kunne avskaffes.

Gjeldende RISK-regler skal hindre økonomisk
dobbeltbeskatning av tilbakeholdt overskudd ved å
oppregulere skattemessig inngangsverdi med tilba-
keholdt skattlagt overskudd ved beregning av aksje-
gevinster og -tap. Reglene er svært kompliserte, og
medfører omfattende rapporteringsplikter både for
selskapene og aksjonærene. Samlet sett legger depar-
tementet til grunn at innføringen av aksjonærmodel-
len til erstatning for delingsmodellen, godtgjørelses-
systemet og RISK-systemet, ikke vil medføre økt ad-
ministrativ belastning verken for selskapene eller ak-
sjonærene.

For ligningsmyndighetene stiller aksjonærmo-
dellen store krav til informasjonsbehandling og kon-
troll. Departementet viser imidlertid til at det fra og
med inntektsåret 2004 ble opprettet et sentralt aksjo-
nærregister som omfatter aksjer i norske aksjesel-
skap. Dette registeret kan etter departementets syn
tilpasses slik at den nødvendige informasjon kan lag-
res, og de nødvendige beregninger kan foretas, mas-
kinelt. Et velfungerende aksjonærregister som tilpas-
ses aksjonærmodellens behov, vil avhjelpe komplek-
siteten i systemet, både for ligningsmyndighetene og
skattyterne. Avviklingen av delingsmodellen og av-
skaffelse av godtgjørelses- og RISK-systemet med-
fører i tillegg betydelige forenklinger for lignings-
myndighetene.

Det vil imidlertid være nødvendig med omfatten-
de endringer i aksjonærregisteret. Videre vil det bli
en krevende oppgave å kvalitetssikre de opplysnin-

ger som skal legges inn i registeret. Total kostnads-
ramme for tekniske endringer i aksjonærregisteret,
og kontrollarbeid knyttet til aksjonærmodellen i peri-
oden frem til og med 2008, er anslått til 171,5 mill.
kroner. Kostnadsanslaget er usikkert. I budsjettet for
2005 er det foreslått avsatt 38,5 mill. kroner til dette
formålet.

Provenyet av aksjonærmodellen i det enkelte år
vil være usikkert som følge av store årlige svingnin-
ger i aksjeinntektene. Det er også usikkert hvordan
aksjonæren vil tilpasse seg aksjonærmodellen i val-
get mellom om å ta ut lønn eller utbytte. Provenyet
fra utbytteskatten anslås på svært usikkert grunnlag
til om lag 3 mrd. kroner.

5.12.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar dette til orientering. 

6. FRITAKSMETODEN
6.1 Innledning og oppsummering
6.1.1 Sammendrag

Departementet foreslår at det innføres en fritaks-
metode for beskatning av aksjeinntekter som tilfaller
aksjonærer som er selskaper (selskapsaksjonærer).
Fritaksmetoden innebærer at selskapsaksjonærer i
hovedregelen fritas fra beskatning av gevinst og ut-
bytte på aksjer, samtidig som det ikke innrømmes
fradragsrett for tilsvarende tap. For øvrig vil selska-
per være løpende skattepliktig for sine inntekter som
i dag.

Fritaksmetoden forhindrer at aksjeinntekter blir
beskattet flere ganger i eierkjede med norske selska-
per (kjedebeskatning). Kjedebeskatning kan gi in-
centiver til omorganisering, og kan dessuten svekke
kapitalmobiliteten i næringslivet. Fritaksmetoden vil
bedre kapitalmobiliteten, sammenlignet med det
gjeldende systemet med RISK og godtgjørelse.

Fritaksmetoden harmonerer med det uttaksprin-
sipp som ligger til grunn for aksjonærmodellen og
som medfører at aksjeinntekter som overstiger risi-
kofri avkastning, beskattes når de tas ut av selskaps-
sektoren.

Sammenlignet med dagens system vil fritaksme-
toden medføre at likningsmyndighetene oppnår ad-
ministrative besparelser, mens selskapene vil få redu-
serte etterlevelseskostnader. I kombinasjon med ak-
sjonærmodellen for personlige aksjonærer, gjør fri-
taksmetoden det mulig å oppheve RISK- og godtgjø-
relsesreglene i sin helhet. Også delingsreglene kan
avskaffes.

Med fritaksmetoden vil det bli større grad av
skattemessig likebehandling av investeringer i Norge
og utlandet. Skattefritaket for norske selskaper vil
gjelde tilsvarende for aksjeinntekter til eller fra sel-
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skaper hjemmehørende i andre EØS-land. Fritaksme-
toden vil derved være i samsvar med EØS-avtalens
krav om de fire friheter mv., og fjerne usikkerheten
som det gjeldende systemet med RISK og godtgjørel-
se representerer i forhold til EØS-avtalen.

Innføring av fritaksmetoden vil føye seg inn i en
internasjonal trend, der godtgjørelsessystemer avvik-
les og ofte erstattes med skattefritak for aksjeinntek-
ter som tilfaller selskaper.

Ved vurderingen av hvilke former for selskaper
mv. som skal kunne oppebære skattefrie inntekter
under fritaksmetoden, er det lagt vekt på hensynet til
å oppnå skattemessig likebehandling av virksomhe-
ter uavhengig av organisasjonsform. Det foreslås at
fritaksmetoden skal gis anvendelse for aksjeselska-
per og flere former for selskaper mv. som er likestilt
med aksjeselskaper. Dessuten foreslås at foreninger,
stiftelser, visse konkurs- og administrasjonsbo, kom-
muner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper
og selskaper mv. som er heleid av staten skal omfat-
tes. Også tilsvarende utenlandske selskaper mv. vil
falle inn under fritaksmetoden.

Departementets forslag innebærer at inntekt på
aksjer og eierandeler i visse andre selskaper som er
likestilt med aksjeselskaper, vil kunne innvinnes
skattefritt under fritaksmetoden. Motsatsen er at det
ikke gis fradragsrett for tilsvarende tap. Det foreslås
at fritaksmetoden også skal omfatte gevinst og tap på
derivater med aksjer mv. som underliggende objekt.

Departementet foreslår ingen endringer i reglene
om fradragsrett for gjeldsrenter. Dette innebærer at
selskaper vil ha rett til fradrag for renter på gjeld til
finansiering av aksjeinvesteringer mv. som genererer
skattefrie inntekter. Fritaksmetoden medfører at sel-
skapene ikke kan kreve fradrag for andre kostnader
som har tilknytning til inntekter som omfattes av fri-
taksmetoden.

En generell anvendelse av fritaksmetoden på
grenseoverskridende aksjeinntekter vil åpne for til-
pasningsmuligheter ved at virksomhet flyttes til sel-
skaper hjemmehørende i lavskatteland, samt at det
foretas arbitrasjeforretninger med slike selskaper.
Dessuten kan det bidra til skadelig skattekonkurranse
ved at Norge blir attraktivt som gjennomstrømnings-
land, der aksjeinntekter fra lavskatteland fases gjen-
nom norske holdingselskaper til utenlandske, baken-
forliggende eiere. For å motvirke dette, foreslås at fri-
taksmetoden avgrenses mot inntekt på investeringer i
lavskatteland utenfor EØS, samt mot inntekt på por-
teføljeinvesteringer utenfor EØS. Dessuten vil ikke
fritaket gjelde for kildeskatt på utbytte som tilfaller
selskaper hjemmehørende i land utenfor EØS.

Departementet foreslår en regel om at retten til å
utnytte generell skatteposisjon skal falle bort, dersom
det er sannsynlig at utnyttelse av slik posisjon har
vært det overveiende motiv for en transaksjon.

Fritaksmetoden vil også gjelde for selskaper som
er skattepliktig etter petroleumsskatteloven, de særli-
ge reglene for kraftforetak eller den særskilte skatte-
ordningen for rederiselskaper. Fritaksmetoden med-
fører at det blir noe lettere å nyttiggjøre seg ubeskat-
tet skipsfartsinntekt utenfor rederiskatteordningen.

Det foreslås at fritaksmetoden gis virkning for ut-
bytte som innvinnes fra og med 1. januar 2004, og for
gevinst og tap som realiseres fra og med 26. mars
2004 (dagen for fremleggelsen av skattemeldingen).
Med et slikt virkningstidspunkt for gevinster og tap
hindres at det oppstår mulighet for tilpasninger, ved
at aksjetap fremskyndes til realisasjon før fritaksme-
toden begynner å virke, mens realisasjoner med ge-
vinst utsettes til etter dette tidspunkt. Det foreslås
imidlertid en overgangsregel for inntektsåret 2004
som innebærer at skattyters netto aksjetap realisert i
perioden 26. mars til 31. desember 2004 kan føres til
fradrag mot netto aksjegevinster realisert før dette
tidspunktet.

Inntektsåret 2004 og 2005 vil utgjøre en over-
gangsperiode der fritaksmetoden kommer til anven-
delse for selskapsaksjonærer, mens systemet med
RISK og godtgjørelse vil gjelde for personlige aksjo-
nærer inntil aksjonærmodellen trer i kraft med virk-
ning fra og med inntektsåret 2006. For å hindre til-
pasningsmuligheter med formål at personlige aksjo-
nærer skal tilordnes forhøyede RISK-beløp for inn-
tektsårene 2004 og 2005, og derved oppnå tilsvaren-
de forhøyet skjermingsgrunnlag når aksjonærmodel-
len innføres, foreslås en viss nedbygging av RISK-
metoden for disse inntektsårene.

Det foreslås en overgangsregel om inntektsføring
i selskapet, i den utstrekning dette i 2005, utover be-
skattet kapital, også deler ut netto aksjegevinster som
selskapet har oppebåret skattefritt i tidsrommet fra og
med 26. mars 2004 til og med 31. desember 2004, til
aksjonærer som har rett til godtgjørelse for det mot-
tatte beløp. Dette for å motvirke at den senere innfa-
singen av aksjonærmodellen, skal gjøre det mulig at
selskapet oppebærer skattefrie aksjegevinster etter
fritaksmetoden, som deretter deles ut til aksjonær
med rett til full godtgjørelse. For inntektsårene 2004
og 2005 foreslås også visse tilpasninger i beregnings-
grunnlaget for korreksjonsinntekt etter skatteloven
§ 10-5.

6.1.2 Komiteens merknader 
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Fremskrittspartiet og Kystpartiet, støtter
innføringen av fritaksmetoden. F l e r t a l l e t  viser til
at fritaksmetoden forhindrer kjedebeskatning og gjør
det mulig å oppheve RISK og godtgjørelsesreglene
for selskapsaksjonærer. Fritaksmetoden vil også fjer-
ne usikkerheten som det gjeldende systemet med
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RISK og godtgjørelse representerer i forhold til EØS-
avtalen.

F l e r t a l l e t  viser til at når fritaksmetoden innfø-
res, vil det ikke være grunnlag for å kreve fradrag for
aksjeeierkostnader med tilknytning til skattefrie ak-
sjeinntekter. Det vil fremdeles være fradragsrett for
kostnader som har tilknytning til andre skattepliktige
inntekter. Fritaksmetoden medfører således at selska-
pene må skille ut aksjeeierkostnader som har tilknyt-
ning til skattefrie aksjeinntekter, og unnta dem fra
fradragsføring. F l e r t a l l e t  ser at dette vil kunne
føre til vanskelige avgrensningsspørsmål, og ber Re-
gjeringen vurdere om det er behov for å foreta juste-
ringer av reglene etter noe tids erfaring med fritaks-
metoden. 

F l e r t a l l e t  er enig i at fritaksmetoden gis virk-
ning for utbytte som innvinnes f.o.m. 1. januar 2004,
og for gevinst og tap som realiseres f.o.m. 26. mars.
2004. F l e r t a l l e t  viser til at det foreslås en over-
gangsregel som innebærer at skattyters netto aksjetap
realisert i perioden 26. mars til 31. desember 2004
kan føres til fradrag mot netto aksjegevinster realisert
før dette tidspunkt. F l e r t a l l e t  vil imidlertid peke
på at selskaper som eier aksjer i et selskap som har
besluttet å iverksette en avviklingsprosess før
26. mars, men der aksjetapet ikke er realisert før den-
ne dato, rammes hardt. Det vises til departementets
svar på spørsmål nr. 208 fra Arbeiderpartiet. Her
skriver departementet at en overgangsregel hvor ak-
sjeselskaper mv. kan kreve fradrag for tap ved reali-
sasjon av aksjer etter 26. mars 2004, dersom det kan
dokumenteres at avviklingsprosessen var besluttet
iverksatt før 26. mars 2004, må begrenses til de tilfel-
ler der det er uomtvistelig og dokumenterbart at en
har tatt sikte på avvikling.

F l e r t a l l e t  fremmer på denne bakgrunn følgen-
de forslag:

"Ved ikrafttredelse av endringer under XIV § 2-38
gjelder følgende overgangsregler:
Overgangsregel B nytt femte ledd og sjette ledd:

(5) Selskap mv. som nevnt i skatteloven § 2-38
første ledd kan kreve fradrag for tap på aksjer som er
realisert i perioden 26. mars 2004 til 31. desember
2005 ved likvidasjon av aksjeselskap, allmennaksje-
selskap eller tilsvarende selskap hjemmehørende i
andre EØS-land, dersom likvidasjonen var vedtatt av
det likviderende selskapets generalforsamling, jf. ak-
sjeloven og allmennaksjeloven §§ 16-1, før 26. mars
2004. Likestilt med generalforsamlingsvedtak i forri-
ge punktum er beslutning om oppløsning fattet av
tingretten etter aksjeloven og allmennaksjeloven
§§ 16-15 og dom i medhold av aksjeloven og all-
mennaksjeloven §§ 16-19. Tap ved likvidasjon etter
første punktum, jf. annet punktum, som realiseres i
perioden 26. mars til 31. desember 2004 inngår i

eventuell beregning av netto tap etter første ledd bok-
stav b. I den utstrekning tap ved likvidasjon etter før-
ste punktum, jf. annet punktum, ikke kommer til fra-
drag i netto gevinst etter første ledd bokstav a, kan
tapet føres til fradrag etter skattelovens alminnelige
regler.

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

 K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i  o g
S e n t e r p a r t i e t  støtter innføringen av fritaksmeto-
den, men vil understreke viktigheten av at departe-
mentet løpende vurderer behovet for tiltak for å for-
hindre uønskede tilpasninger. Det vises til departe-
mentets svar på spørsmål nr. 197 fra Arbeiderpartiet,
der det framgår at departementet avventer erfaringer
med fritaksmetoden på følgende områder før det
eventuelt foreslås forebyggende tiltak:

– Mulige tiltak mot at skip og andre tilvirkningsva-
rer produseres i et nyetablert selskap, hvoretter
det foretas skattefri overføring av aksjene i sel-
skapet istedenfor skattepliktig salg av den tilvir-
kede varen, jf. avsnitt 6.5.6 i proposisjonen.

– Eventuelle regler for å forebygge skattemotivert
valg av transaksjonsform ved at virksomhet mv.
overføres i form av innmatssalg dersom dette gir
fradragsberettiget tap, mens overføringen gis i
form av skattefritt aksjesalg dersom det ville opp-
stått en skattepliktig gevinst ved innmatssalg, jf.
avsnitt 6.5.6 i proposisjonen.

– Spørsmålet om det bør innføres særskilte regler
som avskjærer eller begrenser fradragsretten for
tap på investeringer i skatteregimer som legger til
rette for skatteunndragelse ved manglende trans-
parens og informasjonsutveksling med andre sta-
ter, jf. avsnitt 6.5.4.6 i proposisjonen.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,
K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e  viser til at
Regjeringen i proposisjonen følger opp St.meld. nr.
29 (2003-2004) om skattereform.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener at skattereformen
er en helhetlig reform, og at det er viktig for virknin-
gen av reformen at de ulike elementene gjennomfø-
res som beskrevet i skattemeldingen. Gjennomføring
av skattereformen er uansett en forutsetning for å
bringe det norske skattesystemet klart innenfor EØS-
avtalens rammer. Fjerning av delingsmodellen, godt-
gjørelsesreglene og RISK-systemet forutsetter en til-
nærming av marginalskatt på arbeid og kapitalinn-
tekt. Fritaksmetoden og aksjonærmodellen sammen
med reduksjon av marginalskatt på arbeidsinntekter
medfører at delingsmodellen, godtgjørelsesreglene
og RISK-systemet kan fases helt ut innen 2006.



Innst. O. nr. 10 – 2004-2005 39
D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at fritaksmeto-
den, med fritak for skatt på utbytter og gevinster mel-
lom selskaper, gjør at kjedebeskatning unngås og ka-
pitalmobiliteten øker sammenlignet med det gjelden-
de systemet med RISK og godtgjørelse. D i s s e
m e d l e m m e r  viser til at innføring av fritaksmeto-
den føyer seg inn i en internasjonal trend, og ser det
som positivt at Norge er tidlig ute med å vedta kon-
kurransedyktige skatteregler i selskapssektoren. Det
er særlig positivt at fritaksmetoden innebærer en klar
administrativ forenkling for mange skatteytere i sel-
skapssektoren.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til at fritaksmeto-
den gis virkning for utbytte som innvinnes fra og med
1. januar 2004, og for gevinst og tap som realiseres
fra og med 26. mars 2004. D i s s e  m e d l e m m e r
viser til at det foreslås en overgangsregel for 2004
som innebærer at skatteyters netto aksjetap realisert i
perioden 26. mars til 31. desember 2004 kan føres til
fradrag mot netto aksjegevinst realisert før dette tids-
punkt, og gir sin tilslutning til dette.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser for øvrig til merk-
nader og forslag under de enkelte punkter nedenfor.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  går imot Re-
gjeringens forslag og viser til merknader i Budsjett-
innst. S. nr. 1 (2004-2005) kapittel 2. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  ønsker likevel subsidiært å utvise
en konstruktiv holdning til forbedringsforslag som
gjør en eventuell overgang til et nytt skattesystem så
rettferdig som mulig for næringslivet. D i s s e  m e d -
l e m m e r  viser i denne forbindelse til forannevnte
forslag til overgangsregel B nytt femte ledd. D i s s e
m e d l e m m e r  er i tvil om overgangsregelen i til-
strekkelig grad fanger opp utsatte skattefordeler, som
skyldes latente tap i underliggende selskap, i regn-
skap som er revidert og godkjent på selskapets gene-
ralforsamling. D i s s e  m e d l e m m e r  mener bedrif-
ter med slike latente tap burde gis anledning til å re-
alisere tapene med fradragsrett eksempelvis ved en
forlenget frist for vedtak om realisasjon til
31. desember 2004. D i s s e  m e d l e m m e r  gir der-
for sin støtte til en overgangsregel som medfører at
balanseførte skattefordeler i generalforsamlingsgod-
kjente regnskap aksepteres som realisasjonsvedtak.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  viser til sine merknader i av-
snitt 5.1.2. 

Modellen d i s s e  m e d l e m m e r  skisserer for
kapitalbeskatning krever videreføring av godtgjørel-
sesmodellen for personlige aksjonærer for å sikre

nøytralitet mellom investeringer i aksjeselskaper og
andre kapitalplasseringer.

6.2 Fritaksmetodens anvendelsesområde
6.2.1 Sammendrag
FORMER FOR SELSKAPER MV. SOM OMFATTES

(i) Utgangspunkter
Fritaksmetodens anvendelsesområde må avgren-

ses med hensyn til subjektene som skal omfattes.
Subjektspørsmålet gjelder hvilke skattytere som kan
oppebære skattefrie inntekter etter fritaksmetoden,
og som ikke vil ha fradragsrett for tilsvarende tap.
Slike subjekter omtales i det følgende som kvalifise-
rende.

Objektspørsmålet gjelder hvilke inntekter og tap
som skal omfattes av fritaksmetoden. I utgangspunk-
tet er det bare utbytte og gevinst på eierandeler i visse
selskaper mv. som kan kvalifisere for skattefritak,
mens tilsvarende tap ikke vil gi rett til fradrag. Inn-
tekt på andeler i selskaper mv. som omfattes av fri-
taksmetoden benevnes kvalifiserende inntekt, mens
eierandelene tilsvarende benevnes kvalifiserende
eierandeler.

I det følgende vil fremstillingen først og fremst
fokusere på inntektssituasjonen. Der inntekt er skat-
tefri etter fritaksmetoden, vil imidlertid tilsvarende
tap ikke gi rett til fradrag.

Skattefritak etter fritaksmetoden forutsetter at
kvalifiserende inntekt mottas av et kvalifiserende
subjekt. Både i forhold til subjekt- og objektspørsmå-
let må det foretas en avgrensning av hvilke former for
selskaper mv. som skal omfattes av fritaksmetoden.

Ved vurderingen av hvilke former for selskaper
mv. som bør omfattes av fritaksmetoden som subjekt,
har departementet bl.a. lagt vekt på forholdet til ak-
sjonærmodellen. Et bærende prinsipp bak fritaksme-
toden er at inntekter som omfattes av skattefritaket
ikke kan overføres fra selskapssektoren til fysiske
personer, uten at det oppstår beskatning av avkast-
ning ut over den risikofrie avkastningen. I utgangs-
punktet vil det derfor være en generell forutsetning
for å inkludere et subjekt under fritaksmetoden at (vi-
dere)utdeling til fysisk person beskattes på personens
hånd, eventuelt med skjerming etter aksjonærmodel-
len. Det vil imidlertid forekomme situasjoner der
denne forutsetningen ikke er avgjørende, typisk i til-
feller der hensynet til å motvirke aktive tilpasninger
til fritaksmetoden ikke gjør seg gjeldende. Departe-
mentet vil i tiden fremover være oppmerksom på til-
pasninger som har til formål å kunne fase inntekter
fra selskaps- til personsektoren, uten at avkastning ut
over risikofri avkastning blir beskattet.

På den annen side har ikke departementet oppstilt
noen forutsetning om at juridiske personer som om-
fattes som subjekter under fritaksmetoden, skal ha ei-
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ere med rett til overskuddet. I motsatt fall ville det
oppstått en skattemessig forskjellsbehandling av
virksomhet, avhengig av om den organiseres i sel-
skap eller i en juridisk person uten eiere. Det vises
også til at det gjeldende systemet med RISK og godt-
gjørelse kommer til anvendelse for utbytte og gevins-
ter som tilfaller skattesubjekter uten eiere.

Departementet har videre lagt til grunn at fritaks-
metoden bare skal omfatte inntekt som er vunnet di-
rekte ved en kapitalinvestering. Dette vil typisk være
utbytte og realisasjonsgevinst på eierandel. Som ut-
bytte skal i denne sammenheng anses slik verdiover-
føring som omfattes av skatteloven § 10-11 annet
ledd, jf. tredje ledd, såfremt den skjer på en eierandel
som er kvalifiserende under fritaksmetoden. Et sel-
skap kan ha inntekt fra et underliggende selskap som
ikke er utbytte eller gevinst på selve eierandelen, men
som er vunnet ved samhandel eller på annet grunn-
lag. Slik inntekt vil ikke omfattes av fritaksmetoden,
selv om eierforholdet er en forutsetning for eller har
vært avgjørende for samhandelen mv.

Etter gjeldende regler er rett til godtgjørelse be-
tinget av at utbyttet er lovlig utdelt fra selskapet, jf.
skatteloven § 10-12 annet ledd annet punktum. De-
partementet går inn for å videreføre lovlighetskravet
som et vilkår for at utbytte skal kvalifisere for skatte-
fritaket under fritaksmetoden. Hvorvidt utbytte fra
selskaper hjemmehørende i utlandet er lovlig utdelt,
må vurderes på bakgrunn av reglene i det aktuelle
landet. Det vises også til avsnitt 5.6.4 i proposisjo-
nen, der det legges til grunn at tilsvarende lovlighets-
krav skal gjelde for å få rett til skjerming av utbytte
etter aksjonærmodellen.

I skattemeldingen avsnitt 10.4.1 ble følgende lagt
til grunn for anvendelsesområdet til fritaksmetoden:

"Utgangspunktet er at fritaksmetoden bør gjelde
for aksjeselskaper og likestilte selskaper, og at det er
avkastning på investeringer i slike selskaper (gevinst
og utbytte) som vil kvalifisere for skattefritak."

Departementets forslag til anvendelsesområde
for fritaksmetoden er i samsvar med utgangspunktet
gitt i skattemeldingen.

(ii) Aksjeselskaper og likestilte selskaper mv.
Aksjeselskaper er fritaksmetodens kjernesubjekt.

Aksjer i slike selskaper vil være det sentrale eksem-
pelet på kvalifiserende eierandel, mens gevinst og ut-
bytte på aksjer vil være kvalifiserende inntekt. Type-
tilfellet av skattefri inntekt under fritaksmetoden blir
således aksjeselskapers utbytte på eller gevinst ved
realisasjon av aksjer.

Ved siden av aksjeselskaper vil allmennaksjesel-
skaper og avkastning på aksjer i allmennaksjeselska-
per omfattes, uavhengig av om selskapet er børsno-
tert eller ikke.

Etter skatteloven § 10-1 første ledd regnes sel-
skap mv. som nevnt i skatteloven § 2-2 bokstav b til
e som likestilt med aksjeselskap. Bestemmelsen re-
gulerer anvendelsesområdet for skatteloven §§ 10-2
til 10-6 om konsernbidrag og korreksjonsinntekt mv.,
samt skatteloven §§ 10-11 til 10-13 om utbytte-
beskatning.

Hensynet til å oppnå skattemessig likebehandling
av virksomheter uavhengig av organisasjonsform,
tilsier at selskaper mv. som er likestilt med aksjesel-
skap bør omfattes av fritaksmetoden både som sub-
jekt og investeringsobjekt, med mindre særlige for-
hold begrunner en annen løsning. Den skattemessige
behandlingen av avkastning på eierandeler er av be-
tydning for det utstedende selskaps tilgang på egen-
kapital. Strengere beskatning av avkastning på visse
eierandeler kan vanskeliggjøre egenkapitaltilgangen
for disse selskapene.

Departementet foreslår derfor at likestilte selska-
per som nevnt i skatteloven § 2-2 første ledd bokstav
b og c, dvs. sparebanker, andre selveiende finan-
sieringsforetak og gjensidige forsikringsselskaper,
skal omfattes av fritaksmetoden som subjekt, og at
avkastning på grunnfondsbevis i slike selskaper skal
være kvalifiserende inntekt under fritaksmetoden.

Videre foreslås at samvirkeforetak, jf. skattelo-
ven § 2-2 første ledd bokstav d, skal omfattes som
subjekt under fritaksmetoden. Dette innbefatter bo-
ligbyggelag som er regulert i lov om boligbyggelag.
Rente (utdeling) på andel i samvirkeforetak skal være
kvalifiserende inntekt. Slik rente er i dag skatteplik-
tig som aksjeutbytte, men med tilhørende rett til
godtgjørelsesfradrag. Fritaksmetoden vil derimot
ikke gjelde kjøpsutbytte (bonus) som er fradragsbe-
rettiget på samvirkeforetakets hånd, uavhengig av
om det er forhåndsgarantert eller ikke. Bakgrunnen
er at kjøpsutbytte ikke har karakter av å være avkast-
ning på kapitalandel, men derimot rabatt som bereg-
nes på bakgrunn av mottakers samhandel med sam-
virkeforetaket. Fradragsberettiget kjøpsutbytte fra
samvirkeforetak regnes etter gjeldende regler ikke
som aksjeutbytte, jf. skatteloven § 10-11 femte ledd,
men kan være skattepliktig som virksomhetsinntekt.
Dette vil normalt være tilfelle for selskaper mv. som
mottar kjøpsutbytte. Kjøpsutbytte vil fortsatt være
skattepliktig hos mottaker når dette følger av gjelden-
de regler.

Andelshavere i samvirkeforetak kan vanligvis
ikke disponere over andelene ved salg. I enkelte til-
feller vil det likevel kunne oppstå spørsmål om reali-
sasjonsbeskatning av andelene. Dette gjelder dersom
samvirkeretten og vedtektene åpner for likvidasjon/
omdannelse av samvirkeforetaket, med utbetaling av
foretaksformuen til andelshaverne. Det foreslås at
fritaksmetoden skal omfatte gevinst eller tap på andel
i samvirkeforetak som likvideres/omdannes, uavhen-
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gig av om foretaksformuen fordeles mellom andels-
haverne basert på kapitalandel eller samhandel.

Skatteloven § 2-2 første ledd bokstav e gir en ge-
nerell angivelse av selskaper mv. som i henhold til
skatteloven § 10-1 første ledd skal regnes som like-
stilt med aksjeselskap.

Verdipapirfond omfattes av denne bestemmel-
sen. I skatteloven § 10-1 tredje ledd første punktum
er et verdipapirfond som eier én eller flere aksjer be-
tegnet aksjefond. Det legges til grunn at aksjer i den-
ne sammenheng må forstås slik at også andre egenka-
pitalinstrumenter og andeler i aksjefond omfattes.

Det foreslås at aksjefond skal omfattes av fritaks-
metoden som subjekt, og at andeler i aksjefond skal
være kvalifiserende eierandeler.

Departementets forslag medfører at visse selska-
per mv. som er likestilt med aksjeselskaper ikke vil
omfattes av fritaksmetoden, verken som subjekt eller
som investeringsobjekt. Dette gjelder bl.a. obliga-
sjonsfond.

I skatteloven § 10-1 tredje ledd annet punktum er
obligasjonsfond definert som et verdipapirfond som
etter vedtektene skal plassere midlene i andre verdi-
papirer enn aksjer. Det legges til grunn at et obliga-
sjonsfond heller ikke kan eie andre egenkapitalin-
strumenter enn aksjer, eller andeler i aksjefond. Dette
tilsier at det ikke er behov for å la fritaksmetoden om-
fatte obligasjonsfond som subjekt. Av skatteloven
§ 10-6 følger at obligasjonsfond kan kreve fradrag i
inntekten for beløp utdelt til andelshaverne. Det ut-
delte beløp blir etter gjeldende regler til gjengjeld be-
skattet på andelshavernes hånd uten rett til godtgjø-
relsesfradrag, jf. skatteloven § 10-12 annet ledd, til-
svarende renter på obligasjoner. Utdeling fra obliga-
sjonsfond bør derfor ikke være kvalifiserende inntekt
under fritaksmetoden, da det ellers ikke vil bli fore-
tatt effektiv beskatning av slik inntekt innenfor sel-
skapssektoren.

Enkelte boligselskaper (borettslag og boligaksje-
selskap) lignes ikke som selskaper, i stedet foretas
deltakerligning etter skatteloven § 7-12. For selska-
per mv. som deltakerlignes er det ingen direkte pro-
blemstilling hvorvidt fritaksmetoden kommer til an-
vendelse.

(iii) Juridiske personer som ikke er likestilt med 
aksjeselskap

Hensynet til likebehandling uavhengig av organi-
sasjonsform tilsier at også enkelte juridiske personer
som ikke regnes som likestilt med aksjeselskap etter
skatteloven § 10-1 første ledd, jf. § 2-2 første ledd
bokstav b til e, bør omfattes av fritaksmetoden.

Interkommunalt selskap, jf. lov om interkommu-
nale selskaper, selskapslignes selv om deltakerne har
et proratisk, men ubegrenset ansvar for selskapets
forpliktelser. Departementet foreslår at slikt selskap

skal være kvalifiserende subjekt. Tilsvarende fore-
slås at avkastning på eierandel i interkommunalt sel-
skap skal være kvalifiserende inntekt.

Videre foreslås at statsforetak samt andre skatte-
subjekter som er heleid av staten, skal være kvalifise-
rende subjekter under fritaksmetoden. Dette får ikke
praktisk betydning for selskaper mv. som er fritatt for
skatteplikt etter skatteloven § 2-30. Det er ikke aktu-
elt å la fritaksmetoden komme til anvendelse for av-
kastning på eierandeler i statseide selskaper mv., da
staten er fritatt fra beskatning etter skatteloven § 2-30
første ledd bokstav b.

Departementet foreslår videre at noen juridiske
personer som ikke er selskaper skal være kvalifise-
rende subjekter under fritaksmetoden. Dette gjelder
juridiske personer som ikke har eiere som kan motta
utbytte eller realisere eierandel. Det er derfor ikke ak-
tuelt at de omfattes av fritaksmetoden som investe-
ringsobjekter.

Det foreslås at foreninger og stiftelser skal være
subjekter under fritaksmetoden. Foreninger har ikke
eiere, men medlemmer. Stiftelser har verken eiere el-
ler medlemmer. Dersom en forening eller stiftelse
(eller annet subjekt som omfattes av fritaksmetoden)
ikke har erverv til formål, kan skattefritak følge alle-
rede av skatteloven § 2-32.

Departementet legger til grunn at et konkursbo
ikke bør beskattes for aksjeinntekter mv., dersom
skyldneren kunne motta slike inntekter skattefritt i
medhold av fritaksmetoden. Departementet foreslår
derfor at konkursbo skal omfattes av fritaksmetoden
som subjekt, såfremt konkursdebitor også er et kvali-
fiserende subjekt.

Det er ikke grunnlag for å gi fritaksmetoden an-
vendelse for utdelinger fra konkursbo. Hel eller del-
vis dekning av kreditorenes krav har ikke bakgrunn i
eierinteresse, og bør av denne grunn ikke omfattes.
Det følger av konkursloven § 136 at bobehandlingen
skal innstilles og boet tilbakeleveres dersom kredito-
rene samtykker eller har fått fullt oppgjør eller sik-
kerhet for sine krav. Dersom det er et selskap som er
under konkursbehandling, skjer tilbakelevering til
selskapet (ikke eierne). Selve tilbakeføringen er skat-
tefri allerede etter de gjeldende regler, både på boets
og konkursdebitors hånd.

Det foreslås at administrasjonsbo på tilsvarende
måte som konkursbo skal omfattes som subjekt under
fritaksmetoden, dersom skyldneren er et kvalifise-
rende subjekt under fritaksmetoden.

Det foreslås at kommuner og fylkeskommuner
skal være kvalifiserende subjekter under fritaksmeto-
den.

(iv) Selskaper mv. som er hjemmehørende i utlandet
Departementet legger til grunn at fritaksmetoden

som hovedregel også skal gjelde grenseoverskriden-
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de inntekter. Det foreslås derfor at utenlandsk subjekt
i utgangspunktet skal omfattes av fritaksmetoden,
dersom tilsvarende norsk subjekt er omfattet. Dette
medfører at utenlandsk selskap kan unngå å bli kilde-
beskattet for utbytte etter skatteloven § 10-13. Der-
som et utenlandsk selskap har gjort en investering
gjennom norsk filial, kan fritaksmetoden frita det
utenlandske selskapet både for utbytte- og realisa-
sjonsbeskatning.

Videre foreslås det at avkastning på eierandel i
utenlandsk selskap mv. skal kunne kvalifisere under
fritaksmetoden, dersom inntekt på eierandel i tilsva-
rende norsk selskap mv. omfattes.

Hvorvidt en utenlandsk juridisk person skal an-
ses å tilsvare et norsk selskap mv. som omfattes av
fritaksmetoden som subjekt eller investeringsobjekt,
må vurderes konkret. 

Dersom det utenlandske selskapet ville blitt del-
takerlignet etter norske regler, jf. skatteloven §§ 10-
40 flg., må det også i forhold til fritaksmetoden leg-
ges til grunn at selskapet ikke skal anses som et eget
skattesubjekt. 

Departementets forslag sikrer at skattesystemet
ikke kommer i strid med EØS-avtalen. 

Inntekt på porteføljeinvesteringer vs. 
direkteinvesteringer

Hensynet til å unngå kjedebeskatning tilsier at
inntekt på porteføljeinvesteringer bør omfattes av fri-
taksmetoden. Aksjeinntekt som tilfaller selskap vil
normalt reflektere inntekt som er, eller forventes å
bli, beskattet i det underliggende selskapet eller i sel-
skap lenger ned i eierkjeden. Det bør da ikke foretas
ytterligere beskatning av porteføljeinntekten på det
mottakende selskapets hånd. Kjedebeskatning kan gi
incentiver til omorganiseringer, og svekker kapital-
mobiliteten i næringslivet. 

Departementet foreslår derfor at fritaksmetoden
som hovedregel også skal omfatte inntekt på porte-
føljeinvesteringer, og at tilsvarende tap ikke skal
være fradragsberettiget. Dette gjelder likevel ikke for
inntekt og tap på porteføljeinvesteringer utenfor
EØS.

Departementets forslag medfører at aksjeinvesto-
rer kan foreta porteføljeinvesteringer gjennom inves-
teringsselskap, og la investeringsselskapet realisere
gevinst på slike investeringer uten at det oppstår skat-
teplikt. Investoren må imidlertid tåle en indirekte
skattebelastning når gevinsten reflekterer inntekt
som er eller vil bli beskattet i det underliggende sel-
skapet eller lenger ned i eierkjeden. Skattebelastnin-
gen har form av redusert salgsvederlag for aksjene
som følge av den underliggende beskatningen. Dess-
uten vil investoren bli beskattet dersom han tar ut ut-
bytte fra investeringsselskapet ut over det som repre-
senterer risikofri avkastning på aksjeinvesteringen. 

Uttak
I samsvar med vurderingene i skattemeldingen,

forslår departementet at fritaket for gevinstbeskat-
ning ved realisasjoner, skal gjelde tilsvarende ved ut-
tak. Departementets forslag innebærer at et aksjesel-
skap kan dele ut aksjer som utbytte til selskapsaksjo-
nær, uten at det utdelende selskapet blir pliktig til å
svare skatt av latent gevinst på aksjen. Det sikrer lik
skattemessig behandling med at aksjene selges fra
selskapet.

Derivater
Departementet legger til grunn at hensynet til å

tilrettelegge for bruk av derivater til sikring og risiko-
styring, tilsier at fritaksmetoden også bør gjelde for
derivater som har kvalifiserende eierandel som un-
derliggende objekt. Dette vil sikre lik beskatning av
derivatet og det sikrede objektet. Det antas at det først
og fremst er investorer med porteføljeinvesteringer
som anvender derivater til sikring og risikostyring. 

Det bør unngås løsninger som åpner for skattear-
bitrasje og uønskede tilpasningsmuligheter, for ek-
sempel ved at ikke fradragsberettiget tap på aksje
gjøres om til fradragsberettiget tap på derivat. Mulig-
heten for slike tilpasninger mv. antas å bli mindre
dersom fritaksmetoden gis anvendelse for gevinster
og tap på finansielle instrumenter med kvalifiserende
eierandel som underliggende objekt, enn om den
gjeldende beskatningen av slike poster videreføres.

Departementet foreslår at fritaksmetoden også
gjøres gjeldende for gevinst og tap på derivater som
har kvalifiserende eierandel som underliggende ob-
jekt. Avgjørende for om fritaksmetoden kommer til
anvendelse vil være om gevinst eller tap på den un-
derliggende eierandelen ville vært omfattet av fri-
taksmetoden, dersom eierandelen hadde blitt realisert
på det tidspunktet gevinsten eller tapet på derivatet
realiseres.

Det kan tenkes at et derivat har et annet derivat
som underliggende objekt. Da vil det underliggende
derivatets underliggende objekt være avgjørende for
om gevinst og tap på det overliggende derivatet om-
fattes av fritaksmetoden. Eksempelvis vil gevinst el-
ler tap på opsjon på aksjeopsjon som utgangspunkt
omfattes av fritaksmetoden.

Også derivater som utleder sine økonomiske
virkninger av en indeks kan omfattes, såfremt indek-
sen dekker aksjer og andre eierandeler som kvalifise-
rer under fritaksmetoden. Eierandelene som dekkes
av indeksen kan i denne sammenheng anses som de-
rivatets underliggende objekter.

Lovforslag
Departementet foreslår at fritaksmetoden lovfes-

tes i ny § 2-38 i skatteloven. Her er skattesubjektene
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og inntektstypene som vil være omfattet av fritaks-
metoder positivt og uttømmende angitt.

Bestemmelser om fritaksmetodens anvendelses-
område i samsvar med redegjørelsen i avsnittet her,
foreslås inntatt i ny § 2-38 første og annet ledd i skat-
teloven. Det foreslås at bestemmelsene trer i kraft
straks med virkning for utbytte som innvinnes fra og
med 1. januar 2004, og med virkning for gevinster og
tap som realiseres fra og med 26. mars 2004.

6.2.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Fremskrittspartiet og Kystpartiet, slutter seg
til Regjeringens forslag til skatteloven § 2-38 første
og annet ledd om at bestemmelsene trer i kraft straks
med virkning for utbytte som innvinnes fra og med
1. januar 2004, og med virkning for gevinster og tap
som realiseres fra og med 26. mars 2004. 

F l e r t a l l e t  viser til sine merknader under punkt
6.1.2.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  går imot Re-
gjeringens forslag og viser til merknader i Budsjett-
innst. S. nr. 1 (2004-2005) kapittel 2. 

6.3 Kostnader tilknyttet inntekter som omfattes 
av fritaksmetoden

6.3.1 Sammendrag
KOSTNADER MED TILKNYTNING TIL AKSJEN

Visse kostnader skal etter gjeldende rett aktiveres
som skattemessig inngangsverdi på aksjen, og kom-
mer først til fradrag ved gevinst- eller tapsoppgjøret
som foretas når aksjen realiseres. Dette gjelder for
det første det beløp skattyter har betalt for aksjen, jf.
skatteloven § 10-32 annet ledd siste punktum. Akti-
veringsplikten omfatter imidlertid mer enn kostnader
som direkte tilfører verdier. Til dels følger dette av
skatteloven § 10-33, som oppstiller aktiveringsplikt
for skattyters kostnader til mekler eller lignende ved
anskaffelse og realisasjon av aksjen. 

Når det som følge av fritaksmetoden ikke skal
foretas noe skatteoppgjør ved realisasjon av investe-
ringen får dette som konsekvens at aktiveringsplikti-
ge kostnader, som redegjort for ovenfor, ikke kom-
mer til fradrag. Dette må også gjelde aktiveringsplik-
tige kostnader som nevnt i skatteloven § 10-33, selv
om disse ikke aktiveres som en del av aksjens skatte-
messige inngangsverdi. Bortfallet av fradragsretten
er en tilsiktet virkning av fritaksmetoden.

KOSTNADER MED TILKNYTNING TIL SKATTEFRI 
AKSJEINNTEKT

Departementet har vurdert om skatteloven § 6-1
bør endres i forbindelse med at fritaksmetoden innfø-

res, slik at kostnader med tilknytning til skattefrie ak-
sjeinntekter kan gi rett til fradrag dersom den under-
liggende inntekten er skattepliktig. Hensynet til har-
moni i regelverket taler mot en slik løsning. Når kost-
nader med tilknytning til aksjen/aksjeervervet ikke
kommer til fradrag ved realisasjon, bør ikke kostna-
der med tilknytning til aksjeinntektene gi rett til lø-
pende fradrag. Departementet har derfor kommet til
at kostnader med tilknytning til skattefrie aksjeinn-
tekter ikke bør gi rett til fradrag, uten hensyn til be-
skatningen i det underliggende selskapet. Dette sikrer
at det innenfor virkeområdet til fritaksmetoden ikke
blir nødvendig å trekke noen grense mellom disse
kostnadskategoriene.

Dersom skatteloven § 6-1 videreføres uten end-
ring, vil det bli nødvendig å skille ut selskapets kost-
nader med tilknytning til inntekter som omfattes av
fritaksmetoden, og unnta dem fra fradragsføring. Iso-
lert sett kan dette medføre noe merarbeid for selska-
pene og likningsmyndighetene. For selskaper som
har som hovedformål å investere i andre selskaper
kan resultatet bli at en betydelig andel av kostnadene
ikke kommer til fradrag.

Både direkte og indirekte kostnader med tilknyt-
ning til inntekter som omfattes av fritaksmetoden må
unntas fra fradragsføring. Førstnevnte kan bl.a. om-
fatte kostnader til deltakelse på generalforsamling,
internrevisjon, utforming av konsernregnskap og an-
dre typiske aksjeeieraktiviteter. Det kan også tenkes
prosessutgifter, andre finansieringsutgifter enn renter
mv. med direkte tilknytning til aksjeinntekten. Indi-
rekte kostnader kan ikke knyttes til noen bestemt inn-
tekt, men bidrar til flere inntekter eller selskapets
samlede inntektserverv. Eksempler er utgifter til ad-
ministrasjon og strategiprosesser. Etter omstendighe-
tene kan også en andel av slike indirekte kostnader
henføres til skattefrie inntekter.

En selskapsaksjonær skal kreve markedsmessig
vederlag for aktivitet (tjeneste) som har økonomisk
eller kommersiell verdi for det underliggende selska-
pet på en måte som styrker dets forretningsmessige
posisjon. Kostnader med tilknytning til slik inntekts-
skapende aktivitet vil da normalt være fradragsberet-
tiget for selskapsaksjonæren, selv om avkastning på
aksjene i det underliggende selskapet er fritatt fra be-
skatning.

GJELDSRENTER

Skatteloven § 6-40 innebærer at selskaper vil ha
fradragsrett for gjeldsrenter som knytter seg til skat-
tefrie aksjeinntekter, typisk fordi lånebeløpet er an-
vendt til oppkjøp av eller innskudd i det underliggen-
de selskapet. Som regel vil lånebeløp som skytes inn
som egenkapital i norsk underliggende selskap bli
anvendt til finansiering av skattepliktig virksomhet i
dette selskapet, eventuelt i norsk selskap lenger ned i
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eierkjeden. Dersom selskapet i en slik situasjon nek-
tes fradragsrett for gjeldsrentene kan skattereglene
favorisere finansiering av det underliggende selska-
pet med lånekapital fremfor (lånefinansiert) egenka-
pital. Bakgrunnen er at renter på låneopptak i det un-
derliggende selskapet vil gi rett til fradrag, i motset-
ning til hva som vil være tilfelle for renter på lån til
finansiering av egenkapitalinnskudd i det underlig-
gende selskapet. Departementet legger derfor til
grunn at skatteloven § 6-40 må videreføres for rente-
kostnader som knytter seg til aksjeinntekter fra nors-
ke selskaper.

Fritaksmetoden vil i hovedregelen også gjelde
for utbytte og gevinst som norsk selskap oppebærer
på aksjer i utenlandske selskaper (inngående aksje-
inntekter). Aksjeinntekten vil da ikke reflektere inn-
tekt som er beskattet i Norge. Etter departementets
vurdering bør ikke fradragsretten for gjeldsrenter av-
skjæres fordi det foreligger tilknytning til skattefri
aksjeinntekt fra utlandet. Dette sikrer reell likebe-
handling av innenlandske og inngående aksjeinntek-
ter. Avskjæring av fradragsretten for rentekostnader
tilknyttet inntekt på aksjer i selskaper hjemmehøren-
de i andre EØS-land enn Norge ville skapt en usikker
side mot EØS-avtalens bestemmelser om de fire fri-
heter.

Særlige hensyn gjør seg gjeldende ved investe-
ringer i utland med lav eller ingen selskapsbeskat-
ning (lavskatteland). Dersom fritaksmetoden gis an-
vendelse for utbytte og gevinst på investeringer i lav-
skatteland kan det oppstå incentiver til bl.a. rentear-
bitrasjeforretninger. Slike skattemotiverte transak-
sjoner kan forebygges ved å avskjære fradragsretten
for gjeldsrenter, for eksempel etter de samme prin-
sipper som i dag gjelder for skattytere som i henhold
til skatteavtale ikke kan beskattes i Norge for inntek-
ter fra fast eiendom eller virksomhet i utlandet, jf.
skatteloven § 6-91. Departementet har kommet til at
rentearbitrasjeforretninger og andre grenseoverskri-
dende tilpasningsmuligheter bør motvirkes ved å
oppstille særskilte begrensninger av fritaksmetodens
anvendelse på utbytte og gevinst på aksjer i selskaper
hjemmehørende i utlandet, jf. neste avsnitt. Fradrags-
retten for gjeldsrenter bør derfor videreføres også i de
tilfeller rentene knytter seg til aksjeinntekter fra lav-
skatteland.

Etter dette vil departementet ikke foreslå noen
endringer i skatteloven § 6-40 som følge av at fritaks-
metoden innføres.

6.3.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar dette til orientering.

6.4 Fritaksmetodens anvendelse på inntekt på 
utenlandsinvesteringer

6.4.1 Sammendrag
BEHOV FOR Å BEGRENSE FRITAKSMETODENS 
ANVENDELSE FOR GRENSEOVERSKRIDENDE 
INNTEKTER

Hovedbegrunnelsen for fritaksmetoden er at den
forebygger kjedebeskatning av inntekt. Innenfor sitt
virkeområde medfører fritaksmetoden at aksjeinntekt
ikke blir underlagt beskatning hos mottakeren. Der-
som aksjeinntekten gjenspeiler inntekt som ikke be-
skattes, eller som beskattes svært lavt, slår ikke be-
grunnelsen for fritaksmetoden til. Dette vil som regel
være tilfelle for aksjeinntekter fra utland med lav el-
ler ingen selskapsbeskatning (lavskatteland).

En generell anvendelse av fritaksmetoden på inn-
gående aksjeinntekter vil gi økte incentiver til å flytte
virksomhet fra Norge til selskaper hjemmehørende i
lavskatteland, samt til å foreta arbitrasjeforretninger
med selskaper hjemmehørende i slike land. Slike til-
pasninger vil medføre tap av skattegrunnlag til utlan-
det. 

Et system som fritar selskaper fra norsk beskat-
ning av alle grenseoverskridende aksjeinntekter, kan
bli så gunstig at det rammes av internasjonale oppfat-
ninger av hva som utgjør skadelig skattekonkurranse.
I OECD og EU arbeides det for å motvirke skadelig
skattekonkurranse mellom landene. En generell fri-
taksmetode ville åpnet for at inntekter kunne strøm-
me skattefritt gjennom norske holdingselskaper uten
reell virksomhet i Norge, fra lavskatteland til uten-
landske bakenforliggende eiere.

De nevnte hensynene tilsier at fritaksmetoden
ikke kan gis generell anvendelse for grenseoverskri-
dende inntekter. Ved den nærmere vurdering av
hvordan fritaksmetoden kan begrenses i internasjo-
nale forhold, må det tas i betraktning at skattereglene
ikke kan stride mot Norges forpliktelser etter EØS-
avtalen.

NOKUS-REGLENE

Skatteloven §§ 10-60 flg. har særlige regler om
beskatning av eier av norsk-kontrollert aksjeselskap
og likestilt selskap eller sammenslutning, som er
hjemmehørende i lavskatteland (NOKUS-reglene). 

Formålet med NOKUS-reglene er å hindre skat-
temotivert kapitalflukt ved at skattytere investerer og
samler opp overskudd i selskaper hjemmehørende i
lavskatteland for å unngå løpende norsk beskatning.
NOKUS-reglene medfører at norske eiere beskattes
direkte for sin andel av nettoresultatet i norsk-kon-
trollert selskap hjemmehørende i lavskatteland. Re-
sultatet fastsettes etter de norske skattereglene, som
om selskapet var norsk skattyter. Norsk kontroll an-
ses i hovedregelen å foreligge når minst halvparten
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av selskapets andeler eller kapital direkte eller indi-
rekte eies eller kontrolleres av norske skattytere.

Lavskatteland er i skatteloven § 10-63 definert
som land hvor den alminnelige inntektsskatt på det
utenlandske selskapets samlede overskudd utgjør
mindre enn to tredjedeler av den skatten selskapet
ville ha blitt ilignet dersom det hadde vært hjemme-
hørende i Norge. 

Ved vurderingen etter skatteloven § 10-63 må
fritaksmetoden anses som en fremgangsmåte for å
unngå økonomisk dobbeltbeskatning. Det innebærer
at den norske effektive beskatningen av fritatte aksje-
inntekter som innvinnes av selskaper ikke kan settes
lik null, når beskatningen i det underliggende selska-
pet og eventuelle selskap lenger ned i eierkjeden tas i
betraktning.

Det foretas ikke NOKUS-beskatning av norske
eiere i selskap hjemmehørende i land som har skatte-
avtale med Norge, når selskapet har inntekter som
ikke hovedsakelig er av passiv karakter. Bakgrunnen
for dette er at skatteavtalene har vært ansett å være til
hinder for at virksomhetsinntekt som opptjenes i det
andre landet kan NOKUS-beskattes.

Innenfor sitt virkeområde vil NOKUS-reglene
forhindre at fritaksmetoden gir incentiver til grense-
overskridende tilpasninger. Departementet tar sikte
på en gjennomgang av NOKUS-reglene, herunder
lavskattelanddefinisjonen i skatteloven § 10-63, for
bl.a. å vurdere mulig utvidelse av virkeområdet.

Av praktiske grunner kan imidlertid ikke NO-
KUS-reglene utvides til å omfatte utenlandsinveste-
ringer med relativt lav norsk eierinteresse. Det vil
være urimelig å pålegge minoritetsaksjonærer de do-
kumentasjonskrav som NOKUS-beskatning forutset-
ter, samtidig som NOKUS-beskatning kan medføre
likviditetsproblemer for aksjonær som ikke har kon-
troll over selskapets utbyttepolitikk.

AVGRENSNING MOT INNTEKT PÅ INVESTERINGER I 
LAVSKATTELAND UTENFOR OG I EØS

Departementet går inn for å begrense fritaksme-
toden, slik at den ikke kommer til anvendelse for ut-
bytte og gevinst på investering i utenlandsk selskap
som beskattes lavt. Det innebærer at det oppstilles et
minstekrav til underliggende selskapsbeskatning, for
at fritaksmetoden skal få virkning for inntekt på uten-
landsinvesteringer. Dersom minstekravet ikke er
oppfylt, vil gevinst og utbytte bli beskattet på samme
måte som i det gjeldende systemet. Tilsvarende vil
det i disse tilfeller gis fradrag for tap etter de almin-
nelige regler.

Et slikt minstekrav forutsetter at det foretas må-
ling av den utenlandske selskapsbeskatningen, som
deretter sammenholdes med et sammenlignings-
grunnlag. Minstekravet er oppfylt dersom selskaps-

beskatningen i utlandet er større enn sammenlig-
ningsgrunnlaget.

Praktiske hensyn tilsier at minstekravet ikke bør
utformes slik at det hver gang det innvinnes utbytte
eller gevinst på en utenlandsinvestering, må fastset-
tes hvordan den konkrete underliggende inntekten er
eller vil bli beskattet. Isteden bør det foretas en mer
generell vurdering av den utenlandske selskapsbe-
skatningen, basert på skattereglene som gjelder når
utbyttet eller gevinsten innvinnes av skattyter. De-
partementet legger til grunn at den utenlandske be-
skatningen må måles etter de samme prinsipper som
gjelder i skatteloven § 10-63, det vil si at det avgjø-
rende er hvilken effektiv inntektsbeskatning som
foretas i utlandet av den aktuelle type selskaper.

Sammenligningsgrunnlaget kan fastsettes som en
absolutt størrelse, for eksempel slik at minstekravet
skal anses oppfylt dersom den effektive selskapsbe-
skatningen i utlandet er høyere enn 15 pst. Alternati-
vet er å sammenligne med den effektive beskatnin-
gen dersom selskapet hadde vært hjemmehørende i
Norge. Sistnevnte løsning er lagt til grunn i definisjo-
nen av lavskatteland i skatteloven § 10-63.

Administrative hensyn tilsier at minstekravet bør
knyttes direkte opp til lavskattelanddefinisjonen som
skal gjelde i forhold til NOKUS-reglene. I motsatt
fall vil det i realiteten bli to regelsett med ulike defi-
nisjoner av lavskatteland.

Både NOKUS-reglene og et minstekrav til uten-
landsk selskapsbeskatning for at fritaksmetoden skal
gjelde, har som formål å hindre uønskede tilpasnin-
ger overfor utlandet. Det er forskjellen mellom norsk
og utenlandsk beskatning av den aktuelle type selska-
per som medfører at det i utgangspunktet foreligger
incentiver til tilpasninger. Dette tilsier at lavskatte-
land bør defineres med utgangspunkt i den relative
forskjellen i skattenivå. Med en slik definisjon av
lavskatteland blir regelverket mer treffsikkert enn om
den effektive beskatningen av det utenlandske sel-
skapet sammenlignes med en absolutt størrelse.

Etter dette har departementet kommet til at fri-
taksmetoden i utgangspunktet bør avgrenses mot inn-
tekt på eierandeler i selskaper mv. hjemmehørende i
lavskatteland som definert i skatteloven § 10-63. Av-
gjørende vil være hvorvidt det utenlandske selskapet
er hjemmehørende i lavskatteland i det inntektsår ut-
bytte eller gevinst innvinnes, eller tap oppofres.

Også EØS-stater kan ha så lav beskatning at de
må anses som lavskatteland etter skatteloven § 10-
63. Det reiser seg spørsmål om inntekt på investerin-
ger i lavskatteland innenfor EØS kan unntas fra fri-
taksmetoden, uten at dette kommer i konflikt med
EØS-avtalen. Departementet legger til grunn at fri-
taksmetoden skal gjelde generelt for aksjeinntekter
mellom norske selskaper.
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De aktuelle bestemmelsene i EØS-avtalen er
først og fremst artikkel 31 om fri etableringsadgang
og artikkel 40 om fri flyt av kapital. Begge disse fri-
hetene innebærer et forbud mot diskriminering og/el-
ler restriksjoner, og medfører at norske skatteregler i
utgangspunktet ikke kan gjøre det vanskeligere for
norske selskaper å investere i utlandet enn i Norge.
Traktatfestede og domstolskapte godtgjørelsesgrun-
ner kan imidlertid legitimere en begrensning i frihe-
tene. De aktuelle godtgjørelsesgrunnene er sammen-
hengen i skattesystemet og hensynet til å forebygge
misbruk.

Hva de nevnte EØS-reglene innebærer i forhold
til en bestemt skatteregel, er oftest uklart dersom EF-
eller EFTA-domstolen ikke har tatt stilling til den ak-
tuelle typen skatteregler. Dette skyldes først og
fremst at det er uklart hvor langt godtgjørelsesgrun-
nene rekker. Verken EF- eller EFTA-domstolen har
tatt stilling til den EØS-/EU-rettslige siden av regler
som gjør aksjeinntekter mellom innenlandske selska-
per skattefri, mens visse aksjeinntekter fra utlandet er
skattepliktige.

EF-domstolen har uttalt seg om forskjellsbehand-
ling av utbytte som tilfaller fysiske personer fra
innenlandske og fra utenlandske selskaper. Det vises
til proposisjonens punkt 6.5.4.3 for en nærmere rede-
gjørelse om disse uttalelsene. 

EU-kommisjonen avga 19. desember 2003 en
meddelelse om beskatning av grenseoverskridende
utbytter til fysiske porteføljeaksjonærer (COM
(2003) 810 final). Kommisjonen uttaler der at den en-
kelte medlemsstat ikke kan legge høyere skatt på ut-
bytte fra andre medlemsstater enn på innenlandsk ut-
bytte, og at skattefritak for innenlandsk utbytte må
gjelde også for utbytte fra andre medlemsstater.

Medlemsstatene i EØS står fritt i valget mellom å
underlegge aksjeinntekt økonomisk dobbeltbeskat-
ning eller å forhindre dette ved fritaks- eller godtgjø-
relsesmetoder. For EU-statene gjelder dette med for-
behold for mor-datterselskapsdirektivet (90/435/
EEC) fra 1990. Etter departementets vurdering må
det ligge innenfor medlemsstatenes kompetanse å ta
beskatningen i det underliggende selskapet i betrakt-
ning ved anvendelsen av en fritaksmetode, slik at fri-
taket avgrenses mot aksjeinntekt som reflekterer un-
derliggende inntekt som beskattes under et visst nivå.
Regler som tar hensyn til skattebelastningen i det un-
derliggende selskapet, innebærer ikke den form for
forskjellsbehandling som EF-domstolen har avvist,
nemlig forskjellig behandling av utbytte av over-
skudd fra selskap alt etter om det utdelende selskap
har betalt skatt til utbyttemottakerens bostedsstat el-
ler ikke.

En forutsetning for å avgrense fritaksmetoden
mot inntekt på aksjer i selskaper hjemmehørende i
lavskatteland innenfor EØS, uten at det kan bli ansett

som avtalestridig forskjellsbehandling, er at den inn-
gående aksjeinntekten reflekterer underliggende inn-
tekt som beskattes lempeligere enn om det utenland-
ske selskapet hadde vært hjemmehørende i Norge.
Det følger av lavskattelanddefinisjonen i skatteloven
§ 10-63 at denne forutsetningen regelmessig vil være
oppfylt. Unntak kan imidlertid tenkes i enkelttilfel-
ler.

Et slikt unntakstilfelle kan være dersom det uten-
landske selskapet har opptjent den underliggende
inntekten på et langt tidligere tidspunkt og med stren-
gere beskatning, enn det som gjelder når aksjeinntek-
ten innvinnes. Det er de utenlandske skattereglene på
innvinningstidspunktet som er avgjørende for om ak-
sjeinntekten kommer til beskatning i Norge eller
ikke. Det kan også tenkes at den underliggende inn-
tekten beskattes i tredjeland, uten at skatteloven § 10-
63 gir grunnlag for å ta denne beskatningen i betrakt-
ning ved vurderingen av hvorvidt det utenlandske
selskapet skal anses hjemmehørende i lavskatteland.
Videre følger det av forarbeidene til skatteloven
§ 10-63 at det ved sammenligningen av skattenivå
ikke bør tas hensyn til skatt på utbytte og skatt på ge-
vinst ved realisasjon av aksjene i det utenlandske sel-
skapet, jf. Innst. O. nr. 47 (1991-92) side 140.

I unntakstilfeller som omtalt ovenfor kan aksje-
inntekt fra selskap hjemmehørende i lavskatteland
innenfor EØS, reflektere underliggende inntekt som
beskattes på minst samme nivå som om selskapet
hadde vært hjemmehørende i Norge ved opptjenin-
gen av den underliggende inntekten. Beskatning av
den inngående aksjeinntekten kan da anses som en
forskjellsbehandling av den utenlandske investerin-
gen i forhold til tilsvarende investering i Norge. En
slik forskjellsbehandling vil kunne ha en usikker side
mot EØS-avtalens krav om lik behandling av like til-
feller.

Det kan være mulig å forebygge slik forskjellsbe-
handling ved at norske selskaper som mottar inntekt
på aksjeinvesteringer i lavskatteland innenfor EØS,
gis adgang til å dokumentere beskatningen av den
underliggende inntekten. Aksjeinntekten vil i så fall
bare omfattes av fritaksmetoden dersom det blir do-
kumentert at beskatningen av den underliggende inn-
tekten minst er på nivå med beskatningen av en til-
svarende inntekt i et norsk selskap. Etter EF-domsto-
lens praksis kan hensynet til effektiv skattekontroll
berettige at grenseoverskridende aktiviteter pålegges
byrder gjennom særskilte dokumentasjonskrav. De-
partementet har i andre saker lagt til grunn at EØS-
retten gir mulighet for å stille særskilte dokumenta-
sjonskrav for at en materiell rett skal gjelde i grense-
overskridende tilfeller.

Ved den nærmere utforming av dokumentasjons-
kravene kan det i praksis oppstå en del problemstil-
linger ved fastsettelse av hvilken skatt som knytter
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seg til den underliggende inntekten. Blant annet må
det tas stilling til hvilken underliggende inntekt ak-
sjeinntekten skal anses å reflektere. Særlig problema-
tisk kan dette være i forhold til gevinster, som kan
gjenspeile både opptjent og forventet inntekt i det
utenlandske selskapet. En dokumentasjonsregel kan
også medføre en viss asymmetri i beskatningen av
gevinst og tap, da den bare er aktuell i gevinstsitua-
sjoner. En mulighet kan derfor være å gi fritaksmeto-
den generell anvendelse ved realisasjon av investe-
ringer i lavskatteland innenfor EØS, mens fritak for
utbytte på slike investeringer bare innrømmes der-
som det dokumenteres tilstrekkelig underliggende
beskatning. Praktiske hensyn taler mot at en slik do-
kumentasjonsordning gjøres gjeldende for investe-
ringer som gir lav eierinteresse.

Spørsmålet om beskatning av inntekt på investe-
ringer i lavskatteland innenfor EØS, må også ses i
sammenheng med reglene om kreditering for skatt
betalt til utlandet. I det gjeldende systemet innrøm-
mes det kredit for underliggende skatt etter reglene i
skatteloven §§ 16-30 flg. ved beskatningen av inngå-
ende utbytter. Departementet foreslår å videreføre
disse reglene med mindre justeringer, men varsler
samtidig at det tas sikte på en bredere gjennomgang
av reglene. Gjennomgangen vil også omfatte kredit-
reglene i skatteloven §§ 16-20 flg.

Basert på ovenstående legger departementet til
grunn at fritaksmetoden inntil videre bør gis anven-
delse for inntekt på investeringer i lavskatteland
innenfor EØS. Muligheten for å unnta slike inntekter
fra fritaksmetoden, eventuelt i kombinasjon med en
dokumentasjonsadgang som skissert ovenfor, vil
imidlertid bli utredet nærmere. Dette vil skje i nær
sammenheng med den varslede gjennomgangen av
NOKUS-reglene, herunder lavskattelanddefinisjo-
nen i skatteloven § 10-63, og kreditreglene, samt un-
der iakttakelse av den videre rettsutvikling innenfor
EØS.

Departementet foreslår etter dette at fritaksmeto-
den avgrenses mot inntekt på investeringer i selska-
per hjemmehørende i lavskatteland utenfor EØS. Til-
svarende vil fradragsrett for tap på slike investeringer
ikke avskjæres av fritaksmetoden.

For gevinst og tap på derivater innebærer dette at
fritaksmetoden ikke kommer til anvendelse, dersom
det underliggende objektet er eierandel i selskap som
er hjemmehørende i lavskatteland utenfor EØS på re-
alisasjonstidspunktet.

Det vises til forslag til ny § 2-38 tredje ledd bok-
stav a i skatteloven. Det foreslås at bestemmelsen trer
i kraft straks med virkning for utbytte som innvinnes
fra og med 1. januar 2004, og med virkning for ge-
vinster og tap som realiseres fra og med 26. mars
2004.

LISTE MED LAVSKATTELAND OG LISTE MED LAND 
SOM IKKE ER LAVSKATTELAND

Avgrensning av fritaksmetoden mot inntekt og
tap på investeringer i lavskatteland utenfor EØS, vil
medføre at det oftere enn i dag blir nødvendig å ta
stilling til hvorvidt selskap er hjemmehørende i lav-
skatteland. Mens ligningen av NOKUS-selskaper
foretas ved sentralskattekontoret for storbedrifter, jf.
ligningsloven § 8-6 sjette ledd, vil ligningen av sel-
skapers aksjeinntekter fra lavskatteland skje ved de
lokale likningskontorer. For å kunne redusere res-
sursbruken knyttet til dette og å øke forutberegnelig-
heten for skattyterne, legger departementet opptil å gi
forskrift med liste over land som skal anses som lav-
skatteland og liste over land som ikke skal anses som
lavskatteland.

For selskap som er hjemmehørende i land som er
omfattet av liste som nevnt, vil det ikke være nødven-
dig med noen nærmere vurdering etter skatteloven
§ 10-63 for å avgjøre hvorvidt selskapet er hjemme-
hørende i lavskatteland eller ikke. Se likevel neden-
for om at det kan fastsettes i forskriften at opplisting
av et land ikke skal være bindende for enkelte kate-
gorier selskaper som er hjemmehørende i dette lan-
det.

Styrende for om et land skal kunne inntas på en
av listene, vil være om den generelle effektive inn-
tektsbeskatningen av selskaper i det aktuelle landet
ligger høyere eller lavere enn to tredjedeler av den
generelle effektive inntektsbeskatningen av selska-
per i Norge. Det vil i denne sammenheng være natur-
lig å se hen til internasjonale arbeider som redegjør
for skattenivået i ulike land. OECD har som ledd i ar-
beidet mot skadelig skattekonkurranse mellom lan-
dene, utarbeidet en oversikt over skatteparadiser og
andre jurisdiksjoner med prefererte skatteregimer
som kan medføre skadelig skattekonkurranse.

Enkelte land som ellers har et skattenivå som er
høyere enn to tredjedeler av det norske nivået, kan ha
særlig gunstige skatteregler for visse typer selskaper,
virksomheter mv. Det kan også tenkes at det er gitt
gunstigere skatteregler for selskaper som er lokalisert
innenfor et bestemt geografisk område i det aktuelle
landet. Det kan derfor være aktuelt å bestemme i for-
skriften at opplisting av et land som ikke-lavskatte-
land, skal være uten betydning for bestemte kategori-
er av selskaper som er hjemmehørende i dette landet,
eller at det bare skal ha betydning for selskaper som
er lokalisert innenfor et bestemt geografisk område i
landet. For selskap som på denne måten ikke omfat-
tes av opplistingen, vil det bero på en sammenligning
av skattenivå i medhold av skatteloven § 10-63, om
selskapet skal anses hjemmehørende i lavskatteland
eller ikke. Tilsvarende kan det være aktuelt at opplis-
ting av et land som lavskatteland, ikke skal gis virk-
ning for nærmere angitte kategorier av selskaper i
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dette landet, eller at det bare gis virkning for selska-
per som er lokalisert innenfor et bestemt område av
landet.

Departementet legger til grunn at listen med lav-
skatteland og listen med ikke-lavskatteland skal være
bindende (med de unntak som eventuelt følger av for-
skriften selv, jf. ovenfor) både ved beskatningen av
inntekt og tap på investeringer i selskaper hjemmehø-
rende i lavskatteland, og ved NOKUS-beskatning av
inntekt som opptjenes av selskaper, sammenslutnin-
ger og andre selvstendige innretninger eller formues-
masser som er hjemmehørende i lavskatteland. Det
bidrar til en enhetlig definisjon av lavskatteland i de
to sammenhengene. Dersom EØS-land inntas på lis-
te, vil dette bare ha betydning i forhold til NOKUS-
reglene.

Av hensyn til forutberegneligheten for skattyter-
ne, legger departementet til grunn at endring av for-
skriften med opplisting av et nytt land som lavskatte-
land eller ikke-lavskatteland må kunngjøres innen
1. oktober, for at slik endring skal kunne gis virkning
for det påfølgende inntektsåret. For øvrig må for-
skriften oppdateres løpende, slik at land som i ut-
gangspunktet er omfattet av en liste, tas ut dersom
forutsetningene ikke lenger er til stede. Nevnte frist
for kunngjøring skal ikke gjelde når forskriften en-
dres ved at land tas ut av en liste.

Fritaksmetoden er foreslått med virkning fra og
med 1. januar 2004 for utbytte, og med virkning fra
og med 26. mars 2004 for gevinster og tap. Forskrift
med liste over lavskatteland og liste over ikke-lav-
skatteland bør derfor kunne gis med virkning for be-
skatningen av utbytte, gevinst og tap på lavskatte-
landsinvesteringer som innvinnes fra og med inn-
tektsåret 2004. For å sikre dette legger departementet
til grunn at det for inntektsårene 2004 og 2005 er til-
strekkelig at nye land på listene kunngjøres innen
1. januar 2005. Av hensyn til skattyternes forutbereg-
nelighet, legges videre til grunn at forskriften ikke
skal kunne tillegges betydning i forhold til NOKUS-
reglene for disse to inntektsårene, verken hva gjelder
opplistning av lavskatteland eller opplisting av ikke-
lavskatteland.

AVGRENSNING MOT INNTEKT PÅ PORTEFØLJE-
INVESTERINGER UTENFOR EØS

Hensynet til å unngå kjedebeskatning står etter
departementets vurdering sterkest i forhold til inntekt
på direkteinvesteringer der eierselskapet kan utøve
en viss innflytelse på det underliggende selskapet,
men gjør seg også gjeldende for inntekt på porteføl-
jeinvesteringer. Utgangspunktet er derfor at fritaks-
metoden også skal gjelde for inntekt på porteføljein-
vesteringer.

Det bør unngås at fritaksmetoden gis anvendelse
for inntekt på utenlandsinvesteringer, dersom det un-

derliggende selskapet blir gjenstand for en effektiv
beskatning som ligger betydelig under norsk nivå.
Avgrensning av fritaksmetoden mot inntekt på inves-
teringer i lavskatteland medfører at det kan bli nød-
vendig med sammenligning av skattenivå etter skat-
teloven § 10-63, for å avgjøre om avkastningen er
skattepliktig. Dette fordrer informasjon om skattere-
glene i utlandet, herunder eventuelle særregler som
gjelder for den aktuelle type selskaper, virksomheter
eller inntekter. Selskaper med porteføljeinvesteringer
i utlandet kan ha mindre muligheter til å dokumente-
re slike sammenligninger av skattenivå. For liknings-
myndighetene vil det medføre merarbeid knyttet til
kontroll, om beskatningen av inntekt på utenlandske
porteføljeinvesteringer skal bero på om det underlig-
gende selskapet er hjemmehørende i lavskatteland el-
ler ikke.

Departementet foreslår på bakgrunn av ovenstå-
ende at utbytte og gevinst på porteføljeinvesteringer
utenfor EØS skal unntas fra fritaksmetoden, uten
hensyn til om det underliggende selskapet er hjem-
mehørende i lavskatteland eller ikke. Tilsvarende vil
fritaksmetoden ikke avskjære fradragsrett for tap på
slike investeringer.

Det kan være vanskelig å forsvare i forhold til
EØS-avtalen om inntekt på porteføljeinvesteringer i
andre EØS-land beskattes, mens det innrømmes skat-
tefritak for inntekt på norske porteføljeinvesteringer.
Departementet går derfor ikke inn for å avgrense fri-
taksmetoden mot inntekt og tap på porteføljeinveste-
ringer i land innenfor EØS. Dette medfører at fritaks-
metoden vil gjelde uten særskilte begrensninger for
inntekt og tap på både portefølje- og direkteinveste-
ringer i andre EØS-land. Departementet vil imidler-
tid vurdere nærmere muligheten for å avgrense fri-
taksmetoden mot inntekt og tap på investeringer i
lavskatteland innenfor EØS.

Det vises til proposisjonens punkt 6.5.4.5. for en
nærmere redegjørelse av hvordan avgrensningen av
fritaksmetoden mot inntekt og tap på porteføljeinves-
teringer utenfor EØS konkret bør utformes.

Det vises til forslag til ny § 2-38 tredje ledd bok-
stav b til d og fjerde ledd i skatteloven. Det foreslås
at bestemmelsene trer i kraft straks med virkning for
utbytte som innvinnes fra og med 1. januar 2004, og
med virkning for gevinster og tap som realiseres fra
og med 26. mars 2004. Videre vises til forslag til
overgangsregel A ved ikrafttredelsen av ny § 2-38 i
skatteloven.

Det kan være behov for å gi nærmere regler i for-
skrift for hvordan fritaksmetoden skal avgrenses mot
inntekt og tap på investeringer i utlandet. Det foreslås
derfor at departementet gis hjemmel til å gi forskrift
til utfylling og gjennomføring av reglene som fore-
slås inntatt i ny § 2-38 tredje og fjerde ledd i skatte-
loven. Det vises til forslag til ny § 2-38 sjette ledd i
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skatteloven. Det foreslås at bestemmelsen trer i kraft
straks med virkning for utbytte som innvinnes fra og
med 1. januar 2004, og med virkning for gevinster og
tap som realiseres fra og med 26. mars 2004.

FRADRAGSRETT FOR TAP

Departementets forslag medfører at inntekter og
tap som ikke omfattes av fritaksmetoden, blir gjen-
stand for beskatning etter skattelovens alminnelige
bestemmelser om skatteplikt og fradragsrett. Dette
gjelder inntekt og tap på investeringer utenfor EØS,
såfremt det underliggende selskapet er hjemmehø-
rende i lavskatteland eller skattyter har lav eierinte-
resse. Utgangspunktet etter de alminnelige bestem-
melser er at det gjelder et symmetriprinsipp, dvs. at
tap er fradragsberettiget når tilsvarende gevinst er
skattepliktig. Dette symmetriprinsippet får også an-
vendelse for personlige aksjonærer som faller utenfor
fritaksmetoden, og som derfor generelt har fradrags-
rett for tap på aksjer uavhengig av i hvilket land det
underliggende selskapet er hjemmehørende.

Etter departementets vurdering og på grunnlag av
arbeidet mot skadelig skattekonkurranse i OECD,
kan det stilles spørsmål ved berettigelsen av å inn-
rømme fradragsrett for tap på investeringer i jurisdik-
sjoner som ikke gir innsynsrett for norske myndighe-
ter som administrerer fradragene. Det er ikke opplagt
at skattytere som velger å plassere midler i slike "luk-
kede" jurisdiksjoner, bør nyte godt av det symmetri-
prinsippet som ellers gjelder. Alternativer kan være å
avskjære eller begrense fradragsretten for tap i disse
tilfellene. Spørsmålet fordrer en relativt omfattende
utredning. Departementet vil på et senere tidspunkt
komme tilbake med en nærmere vurdering og even-
tuelt lovforslag.

SKATTELOVEN § 16-30
(i) Tilpasning av kravet til stemme- og kapitalandel

Selskap som mottar utbytte fra selskap hjemme-
hørende i utlandet, kan kreve kredit for underliggen-
de skatt og kildeskatt i medhold av skatteloven
§§ 16-30 flg., såfremt selskapet ved utgangen av det
inntektsåret utbyttet mottas, eier minst 10 pst. av ka-
pitalen og har minst 10 pst. av stemmene som kan av-
gis på generalforsamlingen i det utenlandske selska-
pet. Departementet foreslår tilsvarende krav til kapi-
tal- og stemmeandel for at fritaksmetoden skal kom-
me til anvendelse for utbytte fra selskaper hjemme-
hørende i land utenfor EØS. I sistnevnte sammen-
heng er det imidlertid lagt til grunn at kravet til
kapital og stemmer må være oppfylt kontinuerlig
gjennom en toårsperiode som omfatter tidspunktet
utbyttet innvinnes. Dette er begrunnet med hensynet
til å unngå uønskede tilpasninger og til å hindre
innelåsning av utbytte de to første årene etter at in-
vesteringen er foretatt.

Fritaksmetoden vil ikke omfatte utbytte på visse
investeringer utenfor EØS. Departementet legger
derfor til grunn at skatteloven §§ 16-30 flg. må vide-
reføres også etter at fritaksmetoden tar til å gjelde.
Hensynet til å oppnå harmoni i regelverket, tilsier
imidlertid at målingen av eierinteresse etter skattelo-
ven § 16-30, bør foretas over tilsvarende periode som
lagt til grunn i forslaget til ny § 2-38 tredje ledd bok-
stav d i skatteloven. I samme retning trekker hensy-
net til å unngå at skattyter som har mottatt skatteplik-
tig utbytte fra utlandet, kan erverve flere aksjer for en
kortere periode, for å oppnå rett til kredit for under-
liggende skatt.

Departementet foreslår derfor at rett til kredit et-
ter skatteloven § 16-30, gjøres betinget av at skattyt-
eren i en periode på to år som omfatter tidspunktet for
innvinning av utbyttet, eier minst 10 pst. av kapitalen
og har minst 10 pst. av stemmene som kan avgis på
generalforsamlingen i det utenlandske selskapet. I
praksis medfører dette at kredit for underliggende
skatt bare kan kreves for skattepliktig utbytte på di-
rekteinvesteringer foretatt i lavskatteland utenfor
EØS.

Det vises til forslag til endring av siste punktum i
skatteloven § 16-30 første ledd. For selskaper som
fremdeles vil være skattepliktig for utbytte på direk-
teinvesteringer i lavskatteland utenfor EØS, kan for-
slaget i visse tilfeller medføre en skjerpelse sammen-
lignet med den gjeldende regel om at eier- og stem-
mekravet må være oppfylt ved utgangen av det inn-
tektsåret utbyttet mottas. Det foreslås derfor at lov-
endringen først trer i kraft med virkning fra og med
2005.

Videre vises til forslag til overgangsregel ved
ikrafttredelsen av endringen av siste punktum i skat-
teloven § 16-30 første ledd. Overgangsregelen med-
fører at måleperioden skal forkortes når innvinning
eller oppofrelse skjer innen to år etter den 6. oktober
2004. I disse tilfeller skal det bare ses hen til kapital-
og stemmeandel i tidsrommet fra 6. oktober 2004 til
innvinning eller oppofrelse skjer. Overgangsregelen
sikrer at skattyter ikke vil miste rett til kredit som føl-
ge av lav eierinteresse før proposisjonen fremlegges,
og svarer til overgangsregelen som er foreslått om
avgrensning av fritaksmetoden mot inntekt på porte-
føljeinvesteringer utenfor EØS. For å unngå at over-
gangsregelen skal stille skattyter i en dårligere posi-
sjon, foreslås at beskatning skal foretas uavhengig av
overgangsregelen, dersom dette er til gunst for skatt-
yter.

(ii) Behov for gjennomgang
Departementet tar sikte på å videreføre arbeidet

med gjennomgang av kreditreglene.
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SKATTELOVEN §§ 10-67 OG 10-68
Dersom inntektene til et utenlandsk selskap er el-

ler har vært gjenstand for NOKUS-beskatning, med-
fører skatteloven §§ 10-67 og 10-68 at utbytte og ge-
vinst på aksjene i selskapet helt eller delvis kan fritas
fra beskatning. Formålet med bestemmelsene er å
hindre at inntekt som har blitt NOKUS-beskattet,
kommer til beskatning en gang til når den tilfaller ak-
sjonæren i form av utbytte eller gevinst på aksjene.
Skatteloven §§ 10-67 og 10-68 bør videreføres for
selskapsaksjonærer som mottar aksjeinntekter fra ut-
landet som ikke omfattes av fritaksmetoden, og som
derfor i utgangspunktet er skattepliktige. 

Departementet foreslår at RISK-reglene opphe-
ves fullt ut med virkning fra og med inntektsåret
2006. Det vil da ha lite mening om skatteloven § 10-
68 fremdeles skal gi RISK-reglene anvendelse så
langt de passer. Departementet foreslår derfor å end-
re bestemmelsen, slik at henvisningen til RISK-re-
glene tas ut, og slik at det fremkommer direkte av
ordlyden at aksjens inngangsverdi skal reguleres på
bakgrunn av endring av selskapets beskattede inntekt
gjennom deltakerens eiertid. Det tilsiktes ingen end-
ring av bestemmelsens materielle innhold.

Det vises til forslag til endring av skatteloven
§ 10-68 første punktum. Det foreslås at lovendringen
trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret
2006.

6.4.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Fremskrittspartiet og Kystpartiet, slutter seg
til Regjeringens forslag til skatteloven §§ 2-38 tredje,
fjerde og sjette ledd, 16-30 første ledd, og 10-68 før-
ste punktum med tilhørende overgangsregler. 

F l e r t a l l e t  viser til sine merknader under punkt
6.1.2.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  går imot Re-
gjeringens forslag og viser til merknader i Budsjett-
innst. S. nr. 1 (2004-2005) kapittel 2. 

6.5 Fritaksmetodens anvendelse på utbytte som 
tilfaller selskaper i utlandet

6.5.1 Sammendrag
Av skatteloven § 10-13 følger at det skal svares

kildeskatt av utbytte fra norsk selskap til aksjonær
som er hjemmehørende i utlandet. Kildebeskatning
foretas ikke dersom den utenlandske aksjonæren dri-
ver virksomhet i Norge, og aksjene er knyttet til den-
ne virksomheten.

Kildeskattesatsen er i utgangspunktet 25 pst.
Norge har i en rekke skatteavtaler fraskrevet seg ret-
ten til å anvende denne satsen fullt ut. Satsen er som
regel redusert til 15 pst. For utbytte fra norsk datter-
selskap til utenlandsk morselskap er satsen vanligvis
redusert til 5 pst.

Skattelovgivningen kan ikke ha virkninger som
medfører at det oppstår konflikt med EØS-avtalen.
Dersom norske selskaper mv. fritas for utbytte-
beskatning, samtidig som utbytte til selskapsaksjo-
nærer hjemmehørende i andre EØS-land kildebeskat-
tes, kan det reises spørsmål om EØS-avtalens regler
om etableringsfrihet og fri flyt av kapital er over-
holdt.

Departementet legger vekt på å unngå løsninger
som har en usikker side mot EØS-avtalen, og følger
derfor opp forslaget i skattemeldingen om at fritaks-
metoden skal gjelde for utbytte på aksjer som reelt
eies av selskaper mv. hjemmehørende i andre EØS-
land. Fritak for kildebeskatning i disse tilfeller følger
av forslaget til ny § 2-38 første og annet ledd.

Departementet foreslår å avgrense fritaksmeto-
den mot utbytte på aksjer som eies av selskaper mv.
hjemmehørende utenfor EØS, slik at kildebeskatnin-
gen videreføres for denne gruppen skattytere. På den-
ne måten begrenses muligheten for at utbytte av over-
skudd som er underlagt lav eller ingen skatt, kan
strømme gjennom norske selskaper skattefritt. Dess-
uten kan opphevelse av kildebeskatningen av utbytte
til selskaper mv. hjemmehørende i andre land, i rea-
liteten medføre at Norge overfører skattefundamen-
ter til utlandet. 

Når det gjelder utbytte som tilfaller selskap som
nevnt i skatteloven § 10-40 om deltakerligning, må
spørsmålet om kildebeskatning avgjøres separat for
den enkelte deltaker.

Det vises til forslag til ny § 2-38 femte ledd i
skatteloven. Det foreslås at bestemmelsen trer i kraft
straks med virkning for utbytte som innvinnes fra og
med 1. januar 2004.

6.5.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l ,  alle unntatt medlem-

mene fra Fremskrittspartiet og Kystpartiet, slutter seg
til Regjeringens forslag til skatteloven § 2-38 femte
ledd. 

F l e r t a l l e t  viser til sine merknader under punkt
6.1.2.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  går imot Re-
gjeringens forslag og viser til merknader i Budsjett-
innst. S. nr. 1 (2004-2005) kapittel 2. 
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6.6 Vurdering av tiltak mot skattemotivert valg 
av transaksjonsform

6.6.1 Sammendrag
INNLEDNING

Etter fritaksmetoden skal salg av aksjer mv. som
hovedregel ikke utløse gevinst- eller tapsoppgjør,
mens salg av andre eiendeler fortsatt vil være skatte-
utløsende etter de alminnelige regler. Skattyterne kan
dermed ha mulighet til å tilpasse overdragelsesfor-
men, slik at innmatsoverdragelse velges når de skat-
temessige verdiene av formuesobjektene er høyere
enn salgssummen (medfører fradragsberettiget tap),
mens aksjehandel anvendes dersom salgssummen
overstiger de skattemessige verdiene av formuesob-
jektene (gir skattefri gevinst).

I noen tilfelle vil det kunne hevdes at valget av
transaksjonsform må anses som hovedsakelig skatte-
messig motivert og illojalt mot formålet med skatte-
reglene. Det kan da være grunnlag for skattemessig
gjennomskjæring.

Aktørene har imidlertid ingen plikt til å innrette
seg slik at de må betale mer skatt enn nødvendig. I ut-
gangspunktet er det legitimt å etablere en selskaps-
struktur hvor morselskapet er et holdingselskap og
betydelige eiendeler legges i datterselskaper. Ved
valget mellom salg av aksjer og salg av eiendeler vil
som regel flere hensyn enn de skattemessige kunne
spille inn. I mange tilfeller er det heller ikke åpenbart
hvilken form som er "mest riktig" for den aktuelle
transaksjonen. I praksis vil det derfor ofte være van-
skelig for likningsmyndighetene å nå fram med gjen-
nomskjæringssynspunkter i denne type saker.

BEHOVET FOR TILTAK

Departementet har vurdert behovet for å motvir-
ke at selskapene kan tilpasse seg ved å realisere ge-
vinster skattefritt under fritaksmetoden, og tap med
fradragsrett etter de alminnelige reglene for realisa-
sjonsbeskatning. Forholdet mellom avskrivninger og
periodisering av gevinst og tap under det gjeldende
systemet står sentralt.

Fradrag for avskrivning gis for betydelige drifts-
midler som verdiforringes ved slit eller elde. Det er
altså et grunnvilkår at det foreligger verdiforringelse,
slik at driftsmidler som ikke verdiforringes ved slit
eller elde, heller ikke kan avskrives. Dette gjelder for
eksempel fast eiendom og finansielle eiendeler.

Skattyternes fordeler av tilpasning er størst for
verdifulle formuesgoder som ikke kan avskrives for-
di de ikke verdiforringes, herunder fast eiendom.
Deretter kommer formuesgoder som avskrives med
lave satser, typisk bygg og anlegg med avskrivnings-
satser fra 2 til 8 pst. For formuesgoder med avskriv-
ningssatser som tilsvarer satsen for inntektsføring av
gevinst, vil selger og kjøper samlet sett ofte ikke være

tjent med at salg av driftsmiddel skjer i form av ak-
sjesalg. Bakgrunnen er at selgers fordel ved skattefri-
het kan oppveies av at kjøper ikke får lagt kjøpesum-
men til grunn for sine avskrivninger. Det må også tas
i betraktning at det kan knytte seg visse administrati-
ve kostnader mv. til å tilpasse transaksjonsformen ut
fra skattemessige hensyn.

Selskapenes mulighet til å velge mellom aksje-
salg innenfor fritaksmetoden og innmatssalg med re-
alisasjonsbeskatning, medfører at det i praksis kan
oppstå en faktisk asymmetri i beskatningen av ge-
vinst og tap ved overføring av formuesgoder med la-
vere avskrivningssats enn 20 pst. Det kan få en nega-
tiv provenymessig effekt. På den andre siden vil mu-
ligheten til skattefrihet kunne motvirke innelåsnings-
effekter som følger av gevinstbeskatning.

Skattetilpasning kan skje ved at produksjonen av
et driftsmiddel, for eksempel et skip, legges i et eget
aksjeselskap, med påfølgende salg av aksjene i sel-
skapet istedenfor driftsmidlet. Derved unngår selger
å bli beskattet for overskudd fra varetilvirkning. Mot-
satsen er at kjøper får redusert avskrivningsgrunnlag.

MULIGE TILTAK

I proposisjonens punkt 6.5.6.4 redegjøres for mu-
lige tiltak for å motvirke virkningene av at gevinster
realiseres i form av skattefritt aksjesalg under fritaks-
metoden, mens tap kan realiseres med fradragsrett
innenfor det alminnelige systemet for realisasjonsbe-
skatning.

VURDERING

Departementet legger til grunn at man ideelt sett
burde unngå å basere seg utelukkende på ulovfestet
gjennomskjæring for å hindre tilpasninger som om-
handlet her. Det vises til at det generelt er komplisert
og ressurskrevende for likningsmyndighetene å påvi-
se at den valgte transaksjonsformen i et gitt tilfelle er
illojal og foretrukket ut fra hovedsakelig skattemes-
sige hensyn. Etter departementets vurdering er det to
hovedproblemer som isolert sett kan medføre behov
for særskilte tiltak.

Det ene er når varer tilvirkes innenfor rammene
av et selskap, med påfølgende salg av aksjene i sel-
skapet istedenfor den tilvirkede varen. Her kan en
god løsning være at aksjeoverdragelsen utløser plikt
for det underliggende selskapet til å skatte av diffe-
ransen mellom tilvirkningsvarens verdi og dens skat-
temessige kostpris, med tilsvarende skattemessig
oppskrivning, jf. avsnitt 6.5.6.4 (iii) i proposisjonen.
Skatteplikten begrenses dermed til gevinsten på den
nytilvirkede eiendelen. Etter departementets vurde-
ring bør man avvente de nærmere erfaringene med
fritaksmetoden, før det tas endelig stilling til hvorvidt
det er behov for en slik regel.
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Det andre hovedproblemet er den faktiske asym-
metrien som oppstår ved at noen skattytere kan velge
å realisere gevinster under fritaksmetoden og tap et-
ter de alminnelige reglene for realisasjonsbeskatning.
Etter departementets vurdering kan et aktuelt mottil-
tak her være å etablere en motsvarende asymmetri
ved å utsette periodiseringen av tap etter de alminne-
lige reglene, for eksempel ved å redusere satsen for
utgiftsføring av tap på gevinst- og tapskonto, jf. av-
snitt 6.5.6.4 (v) i proposisjonen. Det kan også tenkes
tiltak som mer spesifikt er rettet inn mot tap som re-
aliseres ved overdragelse mellom nærstående, typisk
salg fra et konsernselskap til et annet. Departementet
fremmer ingen konkrete forslag nå, men vil vurdere
behovet løpende, bl.a. under hensyntaken til erfarin-
gene med fritaksmetoden.

6.6.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar dette til orientering. 

6.7 Motvirkning av skattemotiverte over-
føringer av selskaper med generelle skatte-
posisjoner

6.7.1 Sammendrag
INNLEDNING

Med generelle skatteposisjoner menes posisjoner
som ikke har tilknytning til noen særskilt eiendel el-
ler gjeldspost. 

Innføring av fritaksmetoden kan gjøre det gunsti-
gere å overføre selskaper med skatteforpliktende po-
sisjoner. Eksempelvis kan fritaksmetoden stimulere
til skattemotivert overføring av aksjene i et selskap
som har latent skatteforpliktelse knyttet til gevinst
ved virksomhetssalg (gevinsten er ført på gevinst- og
tapskonto). Aksjeoverføringen skjer til et selskap
som i motsetning til det selgende selskapet har skat-
temessig underskudd til fremføring, eller som for-
ventes å generere underskudd i de påfølgende år. I en
slik situasjon kan det ervervende selskapet være vil-
lig til å betale en relativt høy pris for aksjene, med
verdsetting av den ubeskattede gevinsten til mer enn
72 pst. Etter den gjeldende RISK-metoden medfører
aksjeoverføringen at gevinsten ved virksomhetssal-
get fremskyndes til beskatning på aksjonærnivå, dvs.
hos det selgende selskapet. Ved fritaksmetoden kan
derimot aksjene overføres uten at det utløses skatte-
plikt. Slike tilpasninger kan bety tap av skatteprove-
ny ved at gevinster ved virksomhetssalg i realiteten
unndras fra effektiv beskatning.

Departementet legger til grunn at det er behov for
særlige regler som kan motvirke skattemotiverte
overføringer av eierandel i selskap med generelle
skatteposisjoner. Etter departementets vurdering er
dette tilfelle både når det gjelder overføring av eier-
andeler i selskap med skatteforpliktende posisjoner

og selskap med skatteposisjoner som representerer
fordeler.

Departementet har vurdert ulike regler som kom-
mer til anvendelse når en transaksjon oppfyller visse
forhåndsdefinerte kriterier som indikerer at den kan
være motivert av å utnytte generelle skatteposisjoner,
jf. avsnitt 6.5.7.3 i proposisjonen. Departementet har
imidlertid kommet til at det bør foretas en konkret
vurdering av om transaksjonen er motivert av å kun-
ne utnytte generelle skatteposisjoner, og da slik at ad-
gangen til å utnytte posisjonene faller bort dersom
dette har vært det overveiende motiv, jf. avsnitt
6.5.7.4 i proposisjonen. Det vises til forslag om ny
bestemmelse i skatteloven § 14-90.

AVSKJÆRINGSREGEL BASERT PÅ KONKRET 
VURDERING AV MOTIVET FOR TRANSAKSJONEN

For å forhindre skattemotiverte overføringer av
eierandeler i selskap med generelle skatteposisjoner,
foreslår departementet en avskjæringsregel som
innebærer at det må foretas en konkret vurdering av
hva som er motivet for transaksjonen. Dersom det
finnes sannsynlig at det overveiende motiv for trans-
aksjonen er å utnytte generelle skatteposisjoner, skal
retten til å utnytte posisjonene falle bort. Det foreslås
at regelen tas inn i ny § 14-90 i skatteloven.

I skattemeldingen avsnitt 10.4.3.2 er det uttalt at
departementet tar sikte på å tilpasse avskjæringsrege-
len i skatteloven § 11-7 fjerde ledd, slik at den også
kan anvendes ved fusjoner og fisjoner som gjennom-
føres for å unngå skatteforpliktelser tilknyttet positiv
saldo på gevinst- og tapskonto, tom negativ saldo
mv. Den foreslåtte regelen favner over dette, men går
også videre enn § 11-7 fjerde ledd hva gjelder hvilke
transaksjonsformer som omfattes. Det blir derfor
ikke lenger behov for avskjæringsregelen i skattelo-
ven § 11-7 fjerde ledd, og departementet foreslås at
bestemmelsen oppheves.

Departementet ønsker ikke å begrense mulighe-
ten til å utnytte generelle skatteposisjoner ved trans-
aksjoner som hovedsakelig er forretningsmessig be-
grunnet. Et vilkår for at den foreslåtte avskjæringsre-
gelen skal komme til anvendelse, er at utsiktene til å
kunne utnytte generell skatteposisjon er det overvei-
ende motiv for transaksjonen. Det betyr at avskjæ-
ring kun kan foretas dersom vanlige bedriftsøkono-
miske hensyn ikke er hovedbegrunnelsen for transak-
sjonen. Departementet legger til grunn at kravet til
skattemessig motiv må vurderes på samme måte som
etter den gjeldende avskjæringsregelen i skatteloven
§ 11-7 fjerde ledd. Dette innebærer bl.a. at det ved
sannsynlighetsvurderingen må tas utgangspunkt i
hva som objektivt sett fremstår som det sannsynlige
overveiende motiv for transaksjonen, jf. Ot.prp. nr.
71 (1995-96) side 72.
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Den foreslåtte bestemmelsen gir grunnlag for å
avskjære utnyttelsen av alle typer skatteposisjoner
som ikke har tilknytning til særskilte eiendeler eller
gjeldsposter, uavhengig av om skatteposisjonen re-
presenterer en fordel eller forpliktelse for skattyter. 

For transaksjoner som involverer selskaper med
skatteforpliktende generelle skatteposisjoner, må
spørsmålet om motivet er å utnytte posisjonene vur-
deres ut fra om det ved transaksjonen etableres en be-
dret mulighet til å avregne disse mot posisjoner som
representerer fordeler eller løpende underskudd.

Det er foreslått at fritaksmetoden som hovedregel
skal komme til anvendelse for aksjeselskaper, all-
mennaksjeselskaper og likestilte selskaper og sam-
menslutninger. Departementet foreslår derfor at av-
skjæringsregelen skal kunne gjøres gjeldende oven-
for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og likestil-
te selskaper og sammenslutninger. 

Når det gjelder hvilke transaksjoner som skal
kunne utløse avskjæring etter den foreslåtte bestem-
melsen i skatteloven § 14-90, omfattes for det første
fusjoner og fisjoner der selskapet med generelle skat-
teposisjoner er overdragende eller overtakende part.
Det er uten betydning om overdragende og overta-
kende selskap har samme eierstruktur. 

Videre omfattes fusjoner, fisjoner, aksjeoverfø-
ringer og andre transaksjoner som medfører at eier-
forholdene i selskapet med skatteposisjonene endres.
Det er ikke noe krav at det ytes vederlag ved transak-
sjonen, hvilket innebærer at bl.a. gaver og gavesalg
omfattes. Det kreves heller ikke at transaksjonen kan
gjennomføres uten beskatning etter fritaksmetoden,
reglene i skatteloven kapittel 11 om skattefritak ved
omorganiseringer, eller på annet grunnlag. 

Departementet forutsetter at avskjæring kan fore-
tas selv om det bare er de indirekte eierforholdene i
selskapet med generelle skatteposisjoner som endres
ved transaksjonen. 

Overføring av en aksjepost i et selskap med frem-
førbart underskudd (eller annen generell skatteposi-
sjon) vil vanligvis ikke gi grunnlag for avskjæring,
dersom det underliggende og ervervende selskapet
ikke etableres innenfor samme skattekonsern. Bak-
grunnen er at det ervervende selskapet ikke kan ut-
nytte underskuddet ved å yte konsernbidrag til det
underliggende selskapet. Riktignok kan det senere
legges til rette for slik inntektsutjevning, for eksem-
pel dersom det ervervende selskapet øker eierandelen
til over 90 pst. eller det fusjoneres med det underlig-
gende selskapet. I tilfelle vil det være naturlig å vur-
dere spørsmålet om avskjæring av underskuddet i
forbindelse med den senere transaksjonen, men da
slik at den tidligere transaksjonen kan tas i betrakt-
ning ved bedømmelsen av om det foreligger tilstrek-
kelig skattemotivasjon. Det skal ikke være mulig å

unngå avskjæringsregelen ved at en transaksjon deles
opp i flere deltransaksjoner.

Departementet legger videre til grunn at transak-
sjoner mellom ulike parter kan ses i sammenheng ved
anvendelsen av den foreslåtte avskjæringsregelen

Når avskjæringsbestemmelsen kommer til an-
vendelse, vil rettsvirkningen bero på om transaksjo-
nen er motivert av å utnytte generell posisjon som re-
presenterer fordel eller forpliktelse for skattyter. Der-
som det er tatt sikte på å utnytte posisjon som repre-
senterer en fordel, blir virkningen at posisjonen faller
bort. Dette svarer til virkningene etter den gjeldende
avskjæringsregelen for fusjoner og fisjoner, jf. skat-
teloven § 11-7 fjerde ledd. Har transaksjonen hoved-
sakelig vært motivert av å utnytte skatteforpliktende
posisjon, foreslår departementet at avskjæring skal
skje ved at posisjonen gjøres opp uten rett til avreg-
ning mot underskudd. Den skatteforpliktende posi-
sjonen skal med andre ord inntektsføres som et eget
skattegrunnlag.

Rettsvirkningen skal inntre i det inntektsår trans-
aksjonen er gjennomført. Ved avskjæring av skatte-
forpliktende posisjon som innehas av overdragende
selskap ved fusjon, kan konsekvensen bli at inntekts-
føringen skal skje på det overtakende (fusjonerte)
selskapets hånd.

Avskjæring skal foretas for den eller de skattepo-
sisjoner som skattemotivet ved transaksjonen knytter
seg til. Det kan tenkes at overdragelse av aksjene i et
selskap hovedsakelig er motivert av å utnytte et bety-
delig tap som er ført på gevinst- og tapskonto. I tilfel-
le vil avskjæring medføre at hele tapskontoen faller
bort. Dette gjelder selv om det aktuelle selskapet har
en mindre skatteforpliktende posisjon, for eksempel
en tom negativ saldo. Bortfallet av tapskontoen skal
med andre ord ikke begrenses til den delen som over-
stiger den negative saldoen. På den annen side skal
det ikke foretas fremskyndet inntektsføring av den
negative saldoen.

Den foreslåtte avskjæringsregelen suppleres av
den ulovfestede gjennomskjæringsregel. Avskjæ-
ringsregelen vil innenfor sitt virkeområde gi lik-
ningsmyndighetene et sikrere utgangspunkt for å
nekte uønsket utnyttelse av generelle skatteposisjo-
ner, enn hva som følger av den ulovfestede gjennom-
skjæringsregelen. Etter avskjæringsregelen er det til-
strekkelig med sannsynlighetsovervekt for at utnyt-
telse av generell skatteposisjon har vært det overvei-
ende motiv. I tillegg vil en lovfestet avskjæringsregel
ha preventiv effekt.

Departementet viser til forslag til opphevelse av
skatteloven § 11-7 fjerde ledd. Ved opphevelsen blir
nåværende skatteloven § 11-7 femte ledd nytt fjerde
ledd. Det vises også til forslag til redaksjonelle end-
ringer i skatteloven § 11-8 annet ledd annet punktum
som følge av forslaget om å oppheve skatteloven
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§ 11-7 fjerde ledd. Videre vises til forslag til ny § 14-
90 i skatteloven.

En avskjæringsregel med virkning for andre
transaksjoner enn fusjoner og fisjoner ble ikke eks-
plisitt varslet i skattemeldingen. Departementet leg-
ger derfor til grunn at regelen ikke bør begynne å vir-
ke før den blir kjent for skattyterne ved fremleggel-
sen av proposisjonen, dvs. den 6. oktober 2004. Det
foreslås derfor at lovendringene trer i kraft straks
med virkning fra og med 6. oktober inntektsåret
2004.

6.7.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Fremskrittspartiet og Kystpartiet, slutter seg
til Regjeringens forslag til skatteloven §§ 14-90 og
11-8 annet ledd annet punktum samt opphevelsen av
§ 11-7 fjerde ledd og at lovendringene trer i kraft
straks med virkning fra og med 6. oktober inntekts-
året 2004. 

F l e r t a l l e t  viser til sine merknader under punkt
6.1.2.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  går imot Re-
gjeringens forslag og viser til merknader i Budsjett-
innst. S. nr. 1 (2004-2005) kapittel 2. 

6.8 Særskatteregimene
6.8.1 Sammendrag
SKATTEORDNINGEN FOR REDERISELSKAPER

(i) Ordinært beskattet selskap som oppebærer inntekt 
på aksjer i selskap innenfor rederiskatteordningen

Utbytte som deles ut fra selskap innenfor rede-
riskatteordningen til selskap som lignes etter de ordi-
nære reglene, vil omfattes av fritaksmetoden på van-
lig måte. Det innebærer at utbyttet er fritatt fra be-
skatning på det mottakende selskapets hånd. Dersom
utbyttet består av ubeskattet inntekt, vil utdelingen
være skatteutløsende for det utdelende rederiselska-
pet. Departementet foreslår ingen endring av denne
skatteplikten. Innføring av fritaksmetoden gir ikke
grunnlag for å oppgi beskatningen når ubeskattet inn-
tekt deles ut til aksjonær utenfor ordningen.

Departementet legger til grunn at fritaksmetoden
skal gjelde når ordinært beskattet selskapsaksjonær
realiserer gevinst på aksje i selskap innenfor rede-
riskatteordningen. Tilsvarende aksjetap vil ikke gi
rett til fradrag. Dette følger direkte at departementets
forslag til ny § 2-38 i skatteloven.

Fritaksmetoden medfører ikke at den underlig-
gende skipsfartsinntekten fritas fra beskatning. Ved-
erlaget som kan oppnås ved salg av aksjer i selskaper
innenfor rederiskatteordningen, vil derfor være på-
virket av det skatteansvaret som ligger i selskapet.

(ii) Skattefritak for finansinntekter som omfattes av 
fritaksmetoden

Fritaksmetoden vil medføre at selskaper innenfor
rederiskatteordningen fritas fra beskatning for visse
finansinntekter. Dette vil i hovedregelen gjelde for
utbytte og gevinst på børsnoterte aksjer, samtidig
som fradragsretten for tilsvarende aksjetap bortfaller.
Også gevinst og tap på derivater med børsnoterte ak-
sjer som underliggende objekt, vil som hovedregel
bli unntatt fra beskatning når fritaksmetoden tar til å
gjelde. Unntak kan gjelde i tilfeller det børsnoterte
selskapet er hjemmehørende utenfor EØS.

Skatteloven § 8-15 annet ledd første punktum
fastsetter at finansielle inntekter, herunder inntekt på
aksjer, er skattepliktige. Departementet foreslår å en-
dre bestemmelsen, slik at det uttrykkelig fremgår at
skatteplikten ikke omfatter avkastning på finansielle
eiendeler som omfattes av fritaksmetoden. Det vil da
følge av skatteloven § 8-15 annet ledd annet punk-
tum at tap på slike eiendeler ikke gir rett til fradrag.

Det følger av skatteloven § 8-15 annet ledd tredje
punktum at gevinst eller tap ved realisasjon av aksjer
eller andeler i underliggende selskaper innenfor ord-
ningen, ikke skal inngå i skattegrunnlaget netto fi-
nansinntekt. Departementet foreslår å tilpasse ordly-
den i skatteloven § 8-15 annet ledd tredje punktum
som følge av departementets forslag til endring av
første punktum. Forslaget vil ikke medføre endring
av det materielle innholdet av skatteloven § 8-15 an-
net ledd tredje punktum.

Det vises til forslag til endring av skatteloven
§ 8-15 annet ledd første og tredje punktum. Det fore-
slås at lovendringene trer i kraft straks med virkning
fra og med inntektsåret 2004.

(iii) Gjeldsrentefradraget
Ved fastsettelse av netto finansinntekt, gis det

bare fradrag for en andel av selskapets faktiske rente-
utgifter tilsvarende forholdet mellom selskapets ba-
lanseførte finanskapital og totalkapital, jf. skattelo-
ven § 8-15 annet ledd tredje og fjerde punktum. For-
målet er å avskjære fradragsretten for renter på gjeld
til finansiering av den skattefrie skipsfartsvirksomhe-
ten.

Selskaper som er ordinært beskattet, vil ha fra-
dragsrett for gjeldsrenter som knytter seg til inntekter
som omfattes av fritaksmetoden. Tilsvarende bør da
gjelde for gjeldsrenter innenfor rederiskatteordnin-
gen, med tilknytning til skattefrie finansinntekter.
Departementet legger derfor til grunn at finansielle
eiendeler som omfattes av fritaksmetoden, fremdeles
skal medregnes til finanskapitalen ved beregning av
den fradragsberettigede andelen av gjeldsrentene.

På denne bakgrunn foreslås ingen endringer av
reglene om beregning av gjeldsrentefradraget.
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(iv) Korrigering av konto for beskattet inntekt
Departementet foreslår at gevinst ved realisasjon

av aksje i underliggende aksjeselskap innenfor ord-
ningen, skal legges til det realiserende selskapets
konto for beskattet inntekt. Tilsvarende aksjetap skal
føres til fradrag på kontoen. Forslaget medfører at
skattefri aksjegevinst kan deles ut som skattefritt ut-
bytte til aksjonær utenfor ordningen, selv om gevins-
ten reflekterer underliggende skipsfartsinntekt som
ennå ikke har kommet til beskatning. Dette er en pa-
rallell til situasjonen når ordinært beskattet selskap
realiserer aksjer i selskap innenfor ordningen.

Departementets forslag om å regulere konto for
beskattet inntekt med finansinntekter og - tap som
omfattes av fritaksmetoden og med gevinst og tap på
aksjer i underliggende aksjeselskaper innenfor ord-
ningen, medfører at det ikke lenger blir nødvendig å
korrigere konto for beskattet inntekt med særskilt re-
guleringsbeløp som fastsatt i gjeldende femte punk-
tum i § 8-15 tredje ledd i skatteloven. Det særskilte
reguleringsbeløpet vil inngå som en del av gevinsten
eller tapet som skal føres på kontoen.

Det vises til forslag til endring av femte punktum
og nytt sjette punktum i skatteloven § 8-15 tredje
ledd. Det foreslås at lovendringen trer i kraft straks
med virkning for utbytte som innvinnes fra og med
inntektsåret 2004 og gevinster og tap som realiseres
fra og med 26. mars inntektsåret 2004.

RISK-metoden foreslås opphevet med virkning
fra og med inntektsåret 2006. Dersom selskap innen-
for rederiskatteordningen realiserer norske børsno-
terte aksjer eller aksjer i underliggende aksjeselska-
per innenfor ordningen før RISK-metoden oppheves,
oppstår det spørsmål om RISK-beløp tilordnet de re-
aliserte aksjene skal tas i betraktning ved beregning
av skattefri gevinst eller ikke fradragsberettiget tap
som skal føres på konto for beskattet inntekt. Dette
gjelder aksjerealisasjoner som foretas i perioden fra
og med 26. mars 2004 til og med 31. desember 2005.
Departementet legger til grunn at RISK-beløpene
ikke bør tas i betraktning, da det ellers kan oppstå
dobbeltbeskatning av RISK-beløpene.

Det vises til forslag til overgangsregel A ved
ikrafttredelse av endring av femte punktum og nytt
sjette punktum i skatteloven § 8-15 tredje ledd.

Departementets forslag kan i utgangspunktet gi
skattemessige incentiver til at selskap innenfor ord-
ningen overdrar aksjer mv. til nærstående. Formålet
med en slik transaksjon vil være å gjøre ubeskattet
inntekt tilgjengelig utenfor ordningen, uten at den re-
elle eierinteressen til det overførte oppgis. Dette kan
typisk gjøres ved at et selskap innenfor ordningen re-
aliserer gevinst ved overføring av aksjer i et underlig-
gende aksjeselskap innenfor ordningen, til et selskap
innenfor samme konsern eller gruppe. Det selgende
selskapet realiserer en skattefri aksjegevinst som re-

flekterer ubeskattet inntekt i det underliggende sel-
skapet. Gevinsten føres på konto for beskattet inn-
tekt, og kan deretter deles ut som skattefritt utbytte til
aksjonær utenfor ordningen. Tilsvarende tilpasnings-
muligheter foreligger ved overdragelse av aksjer i
børsnoterte selskaper og andre finansielle eiendeler
som omfattes av fritaksmetoden.

For å motvirke slike tilpasninger foreslår depar-
tementet at gevinst ved overføring av finansielle ei-
endeler eller aksjer i underliggende aksjeselskap
innenfor ordningen, ikke skal føres på konto for be-
skattet inntekt dersom overføringen skjer til nærstå-
ende. Gevinster ved overføring til nærstående kan da
bli gjenstand for dobbeltbeskatning.

Departementet foreslår at nærstående skal omfat-
te person og selskap som har direkte eller indirekte
eierinteresse i det selgende selskapet, samt selskap
som slik person eller selskap har direkte eller indirek-
te eierinteresse i. Dessuten foreslås at nærstående
personer til personlig eier av det selgende selskapet
skal omfattes, samt selskaper som slike nærstående
personer har direkte eller indirekte eierinteresse i.
Ved vurdering av om overføringen har skjedd til nær-
stående, kan det være grunn til å se bort fra en ubety-
delig direkte eller indirekte eierinteresse, dersom det
er opplagt at overføringen ikke har vært motivert av
å få tilgang på ubeskattet inntekt.

Tilpasningsmulighetene som forebygges ved de-
partementets forslag fremkommer ikke av skattemel-
dingen. Det er derfor ikke grunn til å avskjære adgan-
gen til å føre gevinst på konto for beskattet inntekt,
dersom overføringen mellom de nærstående har
skjedd før fremleggelsen av proposisjonen, dvs.
6. oktober 2004. Departementet legger til grunn at
avskjæring skal skje såfremt gevinsten er realisert på
fremleggelsesdagen eller senere.

Det vises til forslag til nytt syvende til niende
punktum i skatteloven § 8-15 tredje ledd. Det fore-
slås at lovendringen trer i kraft straks med virkning
fra og med 6. oktober 2004.

Dersom et selskap innenfor ordningen planlegger
salg av aksjer i et underliggende selskap innenfor
ordningen, kan det i utgangspunktet foreligge incen-
tiver til å forhøye verdien av aksjene ved å overføre
ubeskattet inntekt til det underliggende selskapet i
form av konsernbidrag. Alternativt kan konsernbi-
draget ytes til selskap lenger ned i eierkjeden. Kon-
sernbidraget vil forhøye gevinsten eller redusere ta-
pet som skal føres på konto for beskattet inntekt i det
selgende selskapet, og derved øke grunnlaget i det
selgende selskapet til å foreta skattefri utbytteutde-
ling til aksjonær utenfor ordningen. Motsatsen er at
det underliggende selskapet overtar skatteforpliktel-
sene knyttet til den ubeskattede inntekten. Disse for-
pliktelsene blir først periodisert når det underliggen-
de selskapet deler ut inntekten til aksjonær utenfor
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ordningen, eller trer ut av ordningen. Kjøper av ak-
sjene kan således være villig til å verdsette ubeskattet
inntekt i det underliggende selskapet til mer enn 72
pst.

For å forhindre slike tilpasninger foreslår depar-
tementet at ved beregningen av gevinst eller tap på
aksje i underliggende aksjeselskap innenfor ordnin-
gen som skal føres på konto for beskattet inntekt, så
skal utgangsverdien reduseres med aksjens andel av
netto konsernbidrag som det underliggende selskapet
eller selskap lenger ned i eierkjeden har mottatt for de
to regnskapsårene forut for realisasjonsåret. Skjer ak-
sjerealisasjonen i år 3, skal således utgangsverdien
reduseres med netto mottatt konsernbidrag som er
ytet basert på årsregnskapet for år 1 og 2. Det er bare
konsernbidrag bestående av ubeskattet inntekt som
skal tas i betraktning.

Ved utøvelse av regelen må det tas i betraktning
at eierforhold kan være indirekte, og at det kan være
bare en begrenset eierinteresse som realiseres. 

Ved fastsettelse av netto konsernbidrag som skal
redusere utgangsverdien, må det gjøres fradrag for
avgitt konsernbidrag. 

Departementet legger til grunn at det ikke skal
foretas oppregulering av utgangsverdien, selv om av-
gitt konsernbidrag overstiger mottatt konsernbidrag.

Utbytte og andre overføringer enn konsernbidrag
skal ikke tas i betraktning. 

Utgangsverdien skal reduseres med netto mottatt
konsernbidrag, selv om konsernbidraget har gått tapt
i virksomheten eller på annen måte.

Departementets forslag medfører at det vil oppstå
dobbeltbeskatning av netto mottatt konsernbidrag
som reduserer utgangsverdien ved beregning av ge-
vinst eller tap som skal føres på konto for beskattet
inntekt. Beskatning vil oppstå både når det selgende
selskapet deler ut reduksjonsbeløpet til aksjonær
utenfor ordningen eller trer ut av ordningen, og når
det mottakende selskapet foretar slik utdeling av kon-
sernbidraget eller trer ut. Departementet antar imid-
lertid at regelen først og fremst vil ha en forebyggen-
de effekt, i det den eliminerer de skattemessige in-
centivene til å yte konsernbidrag for å forhøye ge-
vinst eller redusere tap som skal føres på konto for
beskattet inntekt. Departementet har heller ingen
motforestillinger mot at selskapene aktivt tilpasser
seg for å unngå dobbeltbeskatning. Eksempelvis kan
dette gjøres ved at underliggende selskap som har
mottatt konsernbidrag, nøytraliserer dette ved å avgi
konsernbidrag før aksjene i selskapet realiseres.

Det vises til forslag til nytt tiende punktum i skat-
teloven § 8-15 tredje ledd. Tilpasningsmulighetene
ved å yte konsernbidrag har ikke vært kjent for skatt-
yterne før fremleggelsen av proposisjonen den
6. oktober 2004. Det foreslås derfor at lovendringen

trer i kraft straks med virkning fra og med 6. oktober
2004.

Departementet legger til grunn at konsernbidrag
som er besluttet før fremleggelsesdagen ikke skal tas
i betraktning, selv om aksjerealisasjonen skjer etter
dette tidspunktet. Det vises til forslag til overgangs-
regel ved ikrafttredelse av nytt tiende punktum i skat-
teloven § 8-15 tredje ledd.

(v) Inntektsoppgjøret ved uttreden
Fritaksmetoden bør gjelde også ved uttreden fra

rederiskatteordningen, og ikke bare mens selskapet
er innenfor ordningen. Dette tilsier at uttreden ikke
bør utløse skatteoppgjør av selskapets portefølje med
børsnoterte aksjer og andre finansielle eiendeler som
omfattes av fritaksmetoden.

Hensynet til å unngå dobbeltbeskatning tilsier at
heller ikke selskapets portefølje med aksjer i under-
liggende selskaper innenfor ordningen bør beskattes
ved uttreden. 

Det følger av skatteloven § 8-17 annet ledd annet
punktum at utgangsverdien ved inntektsoppgjøret
ved uttreden, skal settes lik markedsverdien av sel-
skapets eiendeler, med fradrag for gjeld. Departe-
mentet foreslår å endre bestemmelsen slik at finansi-
elle eiendeler som omfattes av fritaksmetoden ved ut-
treden, samt aksjer i underliggende aksjeselskaper
innenfor ordningen, bare medregnes til utgangsver-
dien med sine skattemessige kostpriser.

Departementets forslag innebærer at verdimåling
skal skje til skattemessig kostpris, selv om denne av-
viker fra den regnskapsmessige kostprisen eller hva
som faktisk er betalt. 

Som følge av departementets forslag vil det ikke
lenger være behov for å korrigere inngangsverdien
ved skatteoppgjøret ved uttreden, for reguleringsbe-
løp som knytter seg til det uttredende selskapets ak-
sjer i norske selskaper, jf. skatteloven § 8-17 annet
ledd tredje punktum.

Det vises til forslag til endring av skatteloven
§ 8-17 annet ledd annet og tredje punktum.

Uttredener for inntektsåret 2004 skjer med virk-
ning fra 1. januar 2004. Siden fritaksmetoden fore-
slås med virkning for gevinster og tap som realiseres
fra og med 26. mars 2004, kan dette isolert sett tilsi at
endringen av skatteloven § 8-17 først bør tre i kraft
med virkning fra og med inntektsåret 2005. Beslut-
ning om uttreden behøver imidlertid ikke fattes før i
forbindelse med innlevering av selvangivelsen, og
for inntektsåret 2004 er dette i løpet av våren 2005.
Dersom endringen av skatteloven § 8-17 gis virkning
fra og med inntektsåret 2005, kan selskaper med la-
tente tap på sine aksjeporteføljer tre ut med virkning
for inneværende år, og derved oppnå fradragsrett for
tapene ved uttredenen. Det foreslås derfor at endrin-
gen av skatteloven § 8-17 annet ledd annet og tredje
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punktum trer i kraft straks med virkning fra og med
inntektsåret 2004.

I forbindelse med uttreden for inntektsåret 2004
skal et finansaktivum anses omfattet av fritaksmeto-
den, dersom det kunne blitt realisert pr. 1. januar
2004 uten beskatning etter skatteloven § 2-38, jf. for-
slaget om endring av § 8-15 annet ledd første punk-
tum, forutsatt at skatteloven § 2-38 hadde vært vir-
kningsfull for gevinster og tap på dette tidspunktet.

(vi) Særlige regler om RISK-beregning for aksjer i 
rederibeskattede selskaper

I skatteloven § 8-19 er det gitt særskilte regler for
beregning av RISK-beløp som tilordnes aksjer i sel-
skaper innenfor rederiskatteordningen. 

Når systemet med RISK og godtgjørelse avvik-
les, er det ingen grunn til å videreføre de særlige
RISK-reglene i skatteloven § 8-19. Bestemmelsen
foreslås derfor opphevet.

Skatteloven § 8-19 første ledd er en særbestem-
melse for utbytte som selskap innenfor ordningen de-
ler ut til annet selskap innenfor ordningen, og som
består av ubeskattet inntekt. Den del av utbyttet som
tilfaller eventuelle aksjonærer utenfor ordningen, vil
alltid bestå av beskattet inntekt. RISK som tilordnes
aksjer eid av aksjonærer som beskattes henholdsvis
utenfor og innenfor ordningen, vil derfor ikke gjen-
speile utbetalt beskattet utbytte til de samme aksjo-
nærgruppene. Årsaken er at samlet RISK i selskapet
blir fordelt forholdsmessig etter eierandel. Siden
RISK-metoden bare vil ha betydning for personlige
aksjonærer (som alltid er utenfor ordningen) for inn-
tektsårene 2004 og 2005, vil en opphevelse av skat-
teloven § 8-19 første ledd fra og med inneværende
inntektsår, gi riktig RISK for personlige aksjonærer
isolert betraktet. Etter departementets vurdering er
det ikke nødvendig å opprettholde RISK som er rik-
tig når aksjonærene innenfor og utenfor ordningen
ses samlet, da RISK blir uten betydning for først-
nevnte aksjonærgruppe. Første ledd i skatteloven
§ 8-19 kan derfor oppheves med virkning fra og med
inneværende inntektsår.

Skatteloven § 8-19 annet og fjerde ledd fastsetter
at beskattet inntekt som et selskap innenfor rede-
riskatteordningen mottar fra et annet selskap innen-
for ordningen i form av utbytte eller konsernbidrag,
skal legges til ved RISK-fastsettelsen i det mottaken-
de selskapet. Når ordinært beskattet selskap ikke får
medregnet utbytte og konsernbidrag ved RISK-fast-
settelsen, bør tilsvarende gjelde for selskap innenfor
ordningen. Dette tilsier at skatteloven § 8-19 annet
og fjerde ledd bør oppheves med virkning fra og med
inneværende inntektsår.

Tredje ledd i skatteloven § 8-19 fastsetter at kon-
sernbidrag som reduserer det ytende selskapets konto

for beskattet inntekt, skal trekkes fra ved RISK-fast-
settelsen i det ytende selskapet. Selskap som yter
konsernbidrag kan maksimalt ha inntil 10 pst. per-
sonlige aksjonærer, jf. skatteloven § 10-4. Departe-
mentet antar at det i praksis er et svært begrenset an-
tall personlige aksjonærer i selskap innenfor ordnin-
gen som yter konsernbidrag. Departementet legger
derfor til grunn at også fjerde ledd i skatteloven § 8-
19 kan oppheves med virkning fra og med innevæ-
rende inntektsår.

Det vises til forslag til opphevelse av skatteloven
§ 8-19. Det foreslås at lovendringen trer i kraft straks
med virkning fra og med inntektsåret 2004.

(vii) Utdeling av netto gevinst som er ført på konto 
for beskattet inntekt

Departementet foreslår en overgangsregel B ved
ikrafttredelse av endringen av femte punktum og nytt
sjette punktum i skatteloven § 8-15 tredje ledd. Over-
gangsregelen innebærer at et selskap innenfor rede-
riskatteordningen kommer i tilsvarende stilling som
ordinært beskattede selskap etter overgangsregel C
til skatteloven § 2-38, og det vises derfor i alminne-
lighet til fremstillingen i avsnitt 6.5.12.3 i proposisjo-
nen. Departementets forslag medfører at selskap
innenfor ordningen blir skattepliktig dersom det i lø-
pet av inntektsåret 2005 besluttes utdeling som må
anses å bestå av netto gevinst som er lagt til konto for
beskattet inntekt i medhold av skatteloven § 8-15
tredje ledd femte og sjette punktum, såfremt utdelin-
gen direkte eller indirekte tilfaller aksjonær som har
rett til godtgjørelse for det mottatte beløp. Som følge
av at gevinst og tap som legges til kontoen beregnes
eksklusive RISK-beløp, må disse legges til igjen ved
beregning av netto gevinst etter overgangsregel B.

Departementet foreslår at ved utdeling fra konto
for beskattet inntekt, skal annen skattlagt inntekt an-
ses utdelt før inntekt som kan medføre beskatning et-
ter overgangregelen. For å sikre at beskatningen blir
permanent, foreslås at skattepliktig inntekt etter over-
gangsregelen ikke skal legges til selskapets konto for
beskattet inntekt.

Det kan tenkes at selskap trer ut av rederiskatte-
ordningen med virkning fra og med inntektsåret
2005. Departementet legger til grunn at overgangsre-
gel C til skatteloven § 2-38 må gjelde tilsvarende der-
som slikt selskap foretar utdeling av utbytte eller
konsernbidrag i løpet av inntektsåret 2005. Netto ge-
vinst som nevnt i overgangsregel C annet ledd b må
da anses å omfatte netto gevinst som er ført mot sel-
skapets konto for beskattet inntekt i inntektsåret
2004, korrigert for reguleringsbeløp som ikke er tatt
i betraktning i medhold av overgangsregel A til skat-
teloven § 8-15 tredje ledd femte punktum og sjette
punktum.
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Det foreslås at departementet gis hjemmel til i
forskrift å gi nærmere regler om utfylling og gjen-
nomføring av overgangsbestemmelsen.

Det vises til forslag til overgangsregel B ved
ikrafttredelse av endringen av femte punktum og nytt
sjette punktum i skatteloven § 8-15 tredje ledd.

PETROLEUMSSKATTELOVEN

Departementet legger til grunn at fritaksmetoden
også skal komme til anvendelse for oljeselskapene.
Det betyr at selskapet i hovedregelen ikke vil være
skattepliktig for gevinst eller få fradrag for tap ved
salg av aksjer. Dette skal gjelde selv om aksjene
(unntaksvis) anses eiet i særskattepliktig næring, slik
at en eventuell gevinst ville vært særskattepliktig
uten fritaksmetoden.

Hvis et oljeselskap overdrar (en kvalifisert andel)
aksjer i et annet selskap som også driver utvinnings-
virksomhet, kreves Olje- og energidepartementets
samtykke etter petroleumsloven § 10-12, og dermed
Finansdepartementets samtykke etter petroleums-
skatteloven § 10. For aksjer som er eiet i særskatte-
pliktig næring på overdragende selskaps hånd, setter
departementet etter gjeldende retningslinjer for prak-
tiseringen av § 10 vilkår i samtykket om at eventuell
aksjegevinst ikke er skattepliktig (eller aksjetap fra-
dragsberettiget) i grunnlaget for særskatt. Dersom
fritaksmetoden blir innført, er det ikke nødvendig
med regulering av dette i eget vilkår i § 10-vedtaket.
Resultatet vil uansett følge av de alminnelige regle-
ne, jf. ovenfor.

Utbytte som et oljeselskap mottar fra andre sel-
skaper, henføres etter gjeldende regler til skattleg-
ging i alminnelig inntekt på land. Fritaksmetoden vil
også få anvendelse for slikt utbytte på vanlig måte.

Etter petroleumsskatteloven § 3 bokstav d forde-
les finansielle poster mellom sokkel og land på
grunnlag av skattemessig nedskrevet verdi av formu-
esobjekter henført til de respektive distriktene. I for-
arbeidene til bestemmelsen, jf. Ot. prp. nr. 86 (2000-
2001), er det forutsatt at det ikke skal gjøres noen jus-
tering for akkumulerte RISK-beløp ved verdsettelsen
av aksjer i norske selskaper. Det betyr at aksjene
verdsettes til skattemessig kostpris. Departementet
legger til grunn at dette fortsatt skal gjelde ved an-
vendelsen av § 3 bokstav d, selv om fritaksmetoden
blir innført.

Petroleumsskatteloven § 8 bestemmer at reglene
i den alminnelige skatteloven kommer til anvendelse
for oljeselskapene med mindre annet er bestemt. En
innføring av fritaksmetoden vil derfor få virkning
også for oljeselskapene i medhold av petroleums-
skatteloven § 8 uten at det er behov for ytterligere re-
gulering på dette punkt.

SÆRLIGE REGLER FOR BESKATNING AV 
KRAFTFORETAK

For å skjerme normalavkastningen ved beregnin-
gen av grunnrenteinntekten gis det fradrag for en fri-
inntekt, jf. skatteloven § 18-3 tredje ledd bokstav b.
Friinntekten tilsvarer gjennomsnittet av de skatte-
messige verdier av driftsmidlene pr. 1. januar og
31. desember i inntektsåret, herunder ervervet forret-
ningsverdi og immaterielle rettigheter knyttet til
kraftproduksjonen i kraftverket multiplisert med en
normrente fastsatt av departementet i forskrift. I skat-
temeldingen varslet departementet at en ville vurdere
behovet for særskilt regulering av verdsettelsen av
aksjer som regnes som driftsmidler etter denne be-
stemmelsen.

Departementet har kommet til at aksjer ikke reg-
nes som driftsmidler knyttet til kraftproduksjonen i
kraftverket. Av denne grunn medfører ikke fritaks-
metoden behov for en nærmere regulering av friinn-
tektsgrunnlaget. For øvrig legger departementet til
grunn at fritaksmetoden skal komme til anvendelse
på vanlig måte for kraftselskap og eierandeler i slike
foretak.

6.8.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Fremskrittspartiet og Kystpartiet, slutter seg
til Regjeringens forslag til skattelov §§ 8-15 annet
ledd første og tredje punktum, tredje ledd femte til ti-
ende punktum, 8-17 annet ledd annet og tredje punk-
tum, opphevelse av § 8-19 og tilhørende overgangs-
regler. 

F l e r t a l l e t  viser til sine merknader under punkt
6.1.2.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  går imot Re-
gjeringens forslag og viser til merknader i Budsjett-
innst. S. nr. 1 (2004-2005) kapittel 2. 

6.9 Aksjeinntekter mv. som innvinnes indirekte 
gjennom deltakerlignet selskap

6.9.1 Sammendrag
Ansvarlige selskaper, kommandittselskaper og

andre selskaper med ubegrenset ansvar lignes ikke
som egne subjekter. Fritaksmetoden vil kun gjelde
for selskaper mv. som er egne skattesubjekter. De-
partementet legger til grunn at fritaksmetoden skal
komme til anvendelse uavhengig av om inntekt inn-
vinnes av et selskap mv. direkte eller indirekte gjen-
nom deltakerlignet selskap. Tilsvarende gjelder for
tap. Dette kan utledes direkte av forslaget til ny § 2-
38 i skatteloven, og fordrer ingen ytterligere lov-
hjemmel.
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I det gjeldende systemet blir skattepliktige aksje-
gevinster og fradragsberettigede aksjetap medregnet
i nettoresultatet som skal fordeles til beskatning på
andelshavernes hånd. Siden slike gevinster og tap
fortsatt skal beskattes/fradras på personlige deltake-
res hånd, bør denne praksisen videreføres. Fritaks-
metoden medfører imidlertid at den del av nettoresul-
tatet som tilordnes selskap mv. som omfattes av fri-
taksmetoden som subjekt, må reduseres for andel av
inntektsført aksjegevinst og forhøyes med andel av
fradragsført aksjetap. Tilsvarende gjelder for andre
inntekter og tap som medregnes i nettoresultatet, og
som omfattes av fritaksmetoden. Siden fritaksmeto-
den foreslås med virkning for gevinster og tap som
realiseres fra og med 26. mars 2004, må deltakerlig-
net selskap for inneværende inntektsår godtgjøre
tidspunktet for realisasjon av gevinster og tap som
omfattes av fritaksmetoden.

De samme prinsipper må gjelde for kostnader
som har tilknytning til aksjeinntekter, og som ikke gir
rett til løpende fradrag når skattyter er fritatt fra be-
skatning av aksjeinntekten. Dette innebærer at aksje-
eierkostnader som nevnt fradragsføres ved fastsettel-
sen av nettoresultatet for det deltakerlignede selska-
pet, men med en forholdsmessig reversering for den
andel som tilordnes selskapsdeltaker som omfattes
av fritaksmetoden som subjekt.

Det er i dag fast praksis at utbytte som tilfaller et
deltakerlignet selskap skal holdes utenfor nettolig-
ningen, og isteden fordeles direkte på deltakerne. År-
saken er at deltakerne skal tilkjennes godtgjørelse og
kredit på bakgrunn av mottatt utbytte. Departementet
legger til grunn at denne praksisen skal videreføres,
og at fritaksmetoden anvendes direkte på den del av
utbyttet som tilordnes deltaker som omfattes av fri-
taksmetoden som subjekt.

Løsningene som angitt ovenfor skal også anven-
des når det er flere ledd av deltakerlignede selskaper.

Departementet går ikke her nærmere inn på hvor-
dan fritaksmetoden skal praktiseres fra og med inn-
tektsåret 2006 når aksjonærmodellen og en eventuell
skjermingsmodell begynner å gjelde. Dette vil bl.a.
kunne bero på den nærmere utforming av en skjer-
mingsmodell. Det legges imidlertid til grunn at fri-
taksmetoden også da skal kunne komme til anvendel-
se for aksjeinntekter mv. som innvinnes indirekte
gjennom et deltakerlignet selskap.

6.9.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar dette til orientering. 

6.10 Reglene om skattefritak ved omorgani-
seringer og fritaksmetoden

6.10.1 Sammendrag
I skatteloven kapittel 11 med tilhørende for-

skriftsregulering er det gitt generelle regler om skat-

tefritak ved ulike former for omorganiseringer. Et
fellestrekk ved disse reglene er at de bygger på skat-
temessig kontinuitet, dvs. at den fritatte gevinsten vi-
dereføres som en latent skatteforpliktelse etter omor-
ganiseringen. Etter samtlige regler etableres det kon-
tinuitetsmekanismer i form av videreføring og eta-
blering av skatteposisjoner hos de impliserte parter.

Departementet tar i løpet av høsten 2004 sikte på
å gjennomgå hvordan de gjeldende kontinuitets-
mekanismer som fastsettes ved de ulike former for
skattefrie omorganiseringer vil bli påvirket ved inn-
føring av fritaksmetoden i tilfeller hvor overdragende
og/eller overtakende part ved omorganiseringen er
omfattet av fritaksmetoden; herunder hvordan konti-
nuitetsmekanismer etablert før 26. mars 2004 vil på-
virkes ved overgangen til fritaksmetoden og hvordan
kontinuitetsmekanismene bør utformes for fremti-
den.

Det tas sikte på å avklare hvordan gjeldende reg-
ler om videreføring og etablering av kontinui-
tetsmekanismer ved de ulike typer skattefrie omorga-
niseringer skal tolkes i lys av fritaksmetoden. På bak-
grunn av dette kan det i noen utstrekning bli foreslått
presiserende forskriftsendringer. Det kan også bli tatt
opp forslag om endring av ulike forskriftsbestemmel-
ser om etablering av kontinuitetsmekanismer for
overdragende selskap ved omorganiseringer som
gjennomføres etter 26. mars 2004. Det vil bl.a. bli
vurdert innstramminger i form av endrede vilkår om
skatteplikt knyttet til realisasjon av vederlagsaksjer
som tildeles overdragende selskap som er omfattet av
fritaksmetoden, i forbindelse med skattefri omdan-
ning av virksomhet til aksjeselskap, jf. skattelovfor-
skriften § 11-20.

6.10.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar dette til orientering. 

6.11 Overgangen fra det gjeldende systemet
6.11.1 Sammendrag
VIRKNINGSTIDSPUNKTET FOR FRITAKSMETODEN

(i) Utbytte
Det foreslås at fritaksmetoden gis virkning for ut-

bytter som innvinnes fra og med 1. januar 2004. Bak-
grunnen er hensynet til skattemessig likebehandling
av utbytte for regnskapsåret 2003, uavhengig av om
utbyttet besluttes før eller etter fremleggelsen av
skattemeldingen. Dersom virkningstidspunktet for
fritaksmetoden for utbytter settes til et senere tids-
punkt enn virkningstidspunktet for gevinster og tap,
åpner dette for skattemessige tilpasninger ved at sel-
skaper heller realiserer aksjer enn deler ut utbytte. 
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(ii) Gevinster og tap
Departementets syn er at virkningstidspunktet for

fritaksmetoden for gevinster og tap som ble foreslått
i skattemeldingen har en god begrunnelse i hensynet
til å unngå skattemotiverte tilpasninger, samt i admi-
nistrative hensyn. Det foreslås derfor at det generelle
virkningstidspunktet for fritaksmetoden for gevinster
og tap settes til 26. mars 2004.

Departementet har kommet til at det av hensyn til
en skattemessig nøytral behandling av aksjegevinster
og -tap innvunnet i samme inntektsår, kan gis en
overgangsregel som tillater at aksjetap realisert etter
at fritaksmetoden har begynt å virke, i noen grad kan
avregnes mot aksjegevinster realisert før dette tids-
punktet, både på det enkelte selskaps hånd og i kon-
sernforhold. Det vises til nærmere redegjørelse og
forslag om dette nedenfor.

OVERGANGSREGEL FOR GEVINSTER OG TAP 
REALISERT HENHOLDSVIS FØR OG ETTER VIRKNINGS-
TIDSPUNKTET FOR FRITAKSMETODEN

(i) Bakgrunn
I skattemeldingen foreslo departementet å sette

virkningstidspunktet for fritaksmetoden for aksjege-
vinster og -tap til 26. mars 2004, som var datoen for
fremleggelsen av meldingen.

Etter fremleggelsen av skattemeldingen mottok
departementet flere henvendelser hvor det ble anmo-
det om overgangsordning, herunder for å imøtekom-
me selskaper som har realisert gevinster før 26. mars
2004 under forutsetning av at de skal kunne avregnes
mot tap som realiseres senere på året. I innstillingen
fra Stortingets finanskomité pekte medlemmene fra
Fremskrittspartiet og Kystpartiet på behovet for at
bortfall av fradragsretten for aksjetap ledsages av en
overgangsmodell.

(ii) Vurderinger og forslag
På denne bakgrunn har departementet vurdert om

det er grunnlag for særskilte tiltak i forhold til det for-
slåtte virkningstidspunktet for fritaksmetoden.

Det foreslåtte virkningstidspunktet for fritaksme-
toden er begrunnet i hensynet til å unngå skattemoti-
verte tilpasninger.

Etter departementets oppfatning bør eventuelle
overgangsregler utformes som generelle regler og
begrenses til å dekke de mest åpenbare behov.

Etter departementets syn kan det begrunnede be-
hov for eventuelle overgangstiltak begrenses til ak-
sjegevinster realisert før 26. mars 2004 som i ut-
gangspunktet forfaller til beskatning i 2004 hos det
realiserende selskap, dersom selskapet på realisa-
sjonstidspunktet hadde en forventning om å kunne
nøytralisere gevinsten mot aksjetap realisert senere
samme år. I den utstrekning det ikke gis adgang til

fradrag for senere realisert tap, kan det hevdes at det
foreslåtte virkningstidspunktet for fritaksmetoden
har effekter som står i en viss motstrid til prinsippene
om symmetrisk behandling av gevinst og tap knyttet
til realisasjon av samme type formuesobjekt hos sam-
me skattyter og innenfor samme inntektsår.

Det bærende hensyn bak eventuelle overgangs-
regler vil etter departementets oppfatning være å
unngå at aksjegevinster realisert før 26. mars 2004
kommer til beskatning for inntektsåret 2004, som føl-
ge av en sviktende forutsetning om den nøytralise-
rende effekt aksjetap realisert senere i året normalt
ville gi. Tilsvarende hensyn vil også gjøre seg gjel-
dende for gevinster og tap knyttet til andre typer ei-
endeler enn aksjer som er omfattet av fritaksmeto-
den, jf. forslaget til skatteloven § 2-38 annet ledd,
idet gevinstbeskatningen også av slike eierandeler er
basert på symmetri.

På denne bakgrunn vil departementet foreslå en
overgangsregel som åpner for en begrenset adgang til
å benytte tap realisert i tiden 26. mars til
31. desember 2004 på aksjer mv. som er omfattet av
fritaksmetoden og som i utgangspunktet ikke er fra-
dragsberettiget, til å nøytralisere skattyters gevinster
pr. 26. mars 2004 på aksjer mv. omfattet av fritaks-
metoden, men som i utgangspunktet vil være skatte-
pliktige ved ligningen for inntektsåret 2004.

Ovennevnte begrunnelse tilsier at overgangsre-
gelen bør begrenses på følgende måter:

– Fradragsretten skal bare kunne nyttes til å nøytra-
lisere gevinster som er skattepliktige ved lignin-
gen for inntektsåret 2004 og skal ikke kunne
medføre etablering av underskudd som kan fra-
dragsføres mot inntekter i senere år. 

– Fradragsretten for tap realisert fra og med
26. mars 2004 begrenses til netto gevinst på ak-
sjer mv. på skattyters hånd i perioden 1. januar til
26. mars 2004. Normalforutsetningen om sym-
metri gjelder fullt ut ved realisasjoner fram til
denne dato. Uten en slik begrensning vil skattyter
indirekte kunne utnytte tap realisert etter
26. mars 2004 som grunnlag for etablering av
fremførbart underskudd med fradragsrett mot
inntekter i senere år. Denne begrensning skal li-
kevel ikke forhindre at selskaper med netto tap
realisert før 26. mars 2004 kan kreve fradrag for
tapet etter de alminnelige regler. 

– Fradragsretten begrenses til netto tap på skatt-
yters hånd realisert fra og med 26. mars 2004 på
aksjer mv. omfattet av fritaksmetoden. Uten en
slik begrensning vil regelen ikke ta høyde for at
skattefrie gevinster realisert fra og med 26. mars
2004 vil innebære en motsvarende uforutsigbar
skattefordel for selskapet sett i forhold til den
sviktende forventning om symmetrisk behand-



Innst. O. nr. 10 – 2004-2005 61
ling av gevinster og tap på aksjer mv. innen sam-
me inntektsår. 

– Fradragsretten begrenses til netto tap på skatt-
yters hånd knyttet til aksjer mv. skattyter eide pr.
26. mars 2004 og som er realisert fra og med
26. mars 2004. Den sviktende forventning om
symmetri på tidspunktet for realisasjon av aksjer
mv. før 26. mars 2004 vil i utgangspunktet bare
gjelde aksjer mv. skattyter hadde i behold pr.
26. mars 2004. 

– Fradragsretten begrenses til skattyters realiserte
netto gevinster (herunder uttaksgevinster etter
skatteloven § 5-2) pr. 26. mars 2004 knyttet til
aksjer mv. som omfattes av fritaksmetoden. Hen-
synet til å unngå eventuelle uforutsigbare, skatte-
skjerpende effekter av ovennevnte sviktende for-
ventning om symmetri i aksjegevinstbeskatnin-
gen gjør seg ikke gjeldende på samme måte for
realiserte gevinster i 2004 knyttet til andre typer
objekter enn aksjer mv. omfattet av fritaksmeto-
den. 

– Fradragsretten forutsetter at netto tap realisert fra
og med 26. mars 2004 beregnes etter skattelo-
vens alminnelige regler, herunder skatteloven
§ 10-32.

På denne bakgrunn foreslås en overgangsregel i
form av en adgang for selskapene til å benytte en sær-
regel om samlet beregning av selskapets skatteplikti-
ge gevinst ved realisasjon/uttak av aksjer mv. omfat-
tet av fritaksmetoden i inntektsåret 2004. Særregelen
vil utgjøre en alternativ beregningsmåte for skatte-
pliktig inntekt ved realisasjon av aksjer mv. i forhold
til anvendelse av de alminnelige regler. Hvis selska-
pene velger å benytte særregelen, vil det innebære at
selskapet gis adgang til å fradragsføre egne realiserte
tap etter 26. mars 2004 som ellers ikke ville være fra-
dragsberettiget, med de begrensninger som angitt
foran.

Det vises til første og annet ledd i forslag til over-
gangsregel B ved ikrafttredelse av ny § 2-38 i skatte-
loven.

I den utstrekning overgangsregelen vil åpne for at
selskapene kan foreta ulike skattemotiverte tilpasnin-
ger bør dette søkes forhindret.

Det foreslås å videreføre RISK-reglene inntil ak-
sjonærmodellen trer i kraft 1. januar 2006. Gjeldende
RISK-regler, jf. skatteloven § 10-34, jf. § 10-32 fjer-
de ledd, vil forhindre at selskapsaksjonærer kan øke
det potensielle tapet på aksjer realisert i tiden
26. mars til 31. desember 2004 ved å ta ut utbytte fra
selskapet før aksjen realiseres.

Begrensning av fradragsretten til bare å omfatte
netto tap knyttet til aksjer mv. selskapet eide pr.
26. mars 2004, vil bidra til å forhindre skattemotiver-

te erverv av aksjer mv. med latente tap i tiden etter
26. mars 2004.

En overgangsregel som angitt vil imidlertid gi
sterke incitamenter til å foreta skattemotiverte reali-
sasjoner av aksjer mv. med latent tap før
31. desember 2004. For å motvirke dette foreslås at
adgangen til utvidet tapsfradrag etter særregelen ikke
skal gjelde ved realisasjon av aksjer mv. fra og med
26. mars 2004, som innebærer overføring til andre
selskaper som på realisasjonstidspunktet tilhører
samme (skatte)konsern, jf. skatteloven § 10-4. Kon-
sernintern overføring av aksjer mv. etter 26. mars
2004 vil ikke gi grunnlag for tapsfradrag etter innfø-
ring av fritaksmetoden.

Departementet foreslår at det skal være et vilkår
for tapsfradrag at det realiserende selskap ikke
(gjen)erverver aksjer i samme selskap innen utløpet
av det påfølgende inntektsår, dvs. 31. desember
2005. En slik regel vil kunne motvirke skattemotivert
"parkering" av aksjer og fingerte aksjesalg rundt års-
skiftet. I den utstrekning slikt etterfølgende erverv
skjer, foreslår departementet at det skal foretas om-
beregning av skattepliktig gevinst med inntektsføring
for inntektsåret 2005.

Det vises til fjerde ledd i forslag til overgangsre-
gel B ved ikrafttredelse av ny § 2-38 i skatteloven.

Departementet har også vurdert om det er grunn-
lag for å supplere særregelen til bruk mellom kon-
sernselskaper.

Mellom selskaper som ved utgangen av inn-
tektsåret tilhører samme skattemessige konsern, jf.
skatteloven §§ 10-2 til 10-4, er det etablert regler
som åpner for symmetrisk behandling/utjevning av
inntekter og tap/underskudd mellom selskapene. Be-
skatningen av årets skattepliktige inntekt i et kon-
sernselskap kan nøytraliseres ved at selskapet yter
konsernbidrag til et annet konsernselskap med fra-
dragsberettiget tap/underskudd.

På lignende måte som for aksjegevinster og -tap
hos samme skattyter kan det hevdes at konsernsel-
skaper som har realisert skattepliktige aksjegevinster
før 26. mars 2004 har hatt en forventning om å kunne
nøytralisere beskatning av gevinstene ved å yte kon-
sernbidrag til konsernselskap med for eksempel rea-
liserte aksjetap etter 26. mars 2004. Tilsvarende kun-
ne den sviktende forventning om symmetri innenfor
samme skattekonsern tale for at netto gevinst for inn-
tektsåret 2004 beregnet etter den foreslåtte særregel
for det enkelte selskap, kunne føres mot netto tap re-
alisert etter 26. mars 2004 som ikke benyttes ved be-
regning av skattepliktig gevinst etter særregelen i et
annet konsernselskap.

Ovennevnte begrunnelse tilsier at en eventuell
utvidet overgangsregel må ligge innenfor ordningen
med konsernbidrag. Videre må forutsetningen være
at selskapene inngikk i samme skattemessig konsern
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pr. 1. januar 2004. I motsatt tilfelle kan selskaper i ti-
den fram til 31. desember 2004 spekulere i å innlem-
me nye konsernselskaper med aksjetap som er eller
kan bli realisert fra og med 26. mars 2004.

For å imøtekomme eventuelle behov for ytterli-
gere skatteutjevning mellom konsernselskaper, fin-
ner departementet å kunne foreslå en utvidet bruk av
den foreslåtte særregel mellom konsernselskaper
med de begrensninger som er angitt foran.

Med utgangspunkt i den ovenfor foreslåtte særre-
gel om beregning av skattepliktig gevinst for inn-
tektsåret 2004 på det enkelte selskaps hånd, foreslås
at overskytende netto tap som ikke kan benyttes ved
beregning av selskapets skattepliktig gevinst etter
særregelen, skal kunne fradragføres hos mottakende
selskap mot mottatt konsernbidrag med beløp inntil
skattepliktig gevinst i 2004 hos det ytende selskap
beregnet etter særregelen.

Forslaget forutsetter at alle konsernselskaper som
vil påberope seg ordningen, først må foreta uttøm-
mende utligning av egne gevinster og tap etter særre-
gelen. I motsatt fall vil systemet bl.a. åpne for at sel-
skap som yter tapsnøytraliserende konsernbidrag
samtidig vil kunne motta konsernbidrag med tilsva-
rende nøytraliserende virkning for seg selv.

Det vises til tredje ledd i forslag til overgangsre-
gel B ved ikrafttredelse av ny § 2-38 i skatteloven.

(iii) Administrative og økonomiske konsekvenser
Den foreslåtte særregelen krever at det må innfø-

res særlige rapporteringsplikter (skjema) for selska-
pene. Videre må det opprettes ligningsadministrative
rutiner for identifisering, beregning og behandling av
selskapets netto gevinster og tap, herunder gevinster
og tap realisert etter 26. mars 2004 på det enkelte sel-
skaps hånd. Rapporteringsplikter og administrative
rutiner vil bl.a. måtte tilrettelegges for særskilt be-
handling av gevinster og tap på aksjer og eierandeler
som selskapet eide pr. 26. mars 2004, i motsetning til
aksjer mv. som er ervervet og realisert senere. Slike
rapporteringsplikter vil imidlertid ligge innenfor de
plikter som allerede følger av eller som kan pålegges
i medhold av gjeldende regler i ligningsloven.

Den foreslåtte utvidete adgang til skatteutjevning
også mellom konsernselskaper krever ytterligere ad-
ministrative tiltak for beregning av netto skattepliktig
gevinst for det enkelte selskap. Det må bl.a. etableres
rutiner for å identifisere og behandle den andel av
konsernbidrag som tilsvarer skattepliktig netto ge-
vinst etter særregelen for ytende selskapet, både for
det enkelte ytende selskap og for det mottakende sel-
skap. Det vil også bli behov for å rapportere og kon-
trollere forutsetningen om at ytende og mottakende
selskap tilhørte samme konsern pr. 1. januar 2004.

De administrative merkostnader vil bare knytte
seg til likningsbehandlingen for inntektsåret 2004 og

vil dessuten kunne ha betydning for et begrenset an-
tall selskaper.

Overgangsreglene vil i utgangspunktet ha tilnær-
met samme provenymessige virkninger som en vide-
reføring av gjeldende gevinstbeskatningsregler ville
hatt.

REFUSJON AV KILDESKATT

Det foreslås at fritaksmetoden skal gjelde tilsva-
rende for selskaper mv. som er hjemmehørende i an-
dre land innenfor EØS. Utbytte til slike selskaper mv.
vil derved være fritatt fra kildebeskatning.

I forslaget er det lagt opp til at fritaksmetoden
skal gis anvendelse for utbytte som innvinnes fra og
med 1. januar 2004. Det vil dermed være tilfeller
hvor det er foretatt forskuddstrekk av kildeskatt på
utbytte utdelt av et norsk selskap. Forskuddstrekket
skal i disse tilfellene betales tilbake til aksjonærene.
I de tilfellene selskapet har trukket, men ikke innbe-
talt forskuddstrekket til skattoppkreveren, gjøres det
opp internt, dvs. mellom det norske selskapet og den
utenlandske selskapsaksjonæren. Dette gjelder imid-
lertid bare i de tilfeller hvor den reelle eier er kjent for
selskapet og aksjene ikke er registrert ved en uten-
landsk forvalter. I de tilfellene forskuddstrekket er
betalt til skatteoppkreveren legges det opp til refu-
sjon etter den eksisterende refusjonsordningen ved-
rørende for mye betalt kildeskatt. Etter departemen-
tets oppfatning er endring med tilbakevirkende kraft
i disse tilfellene så vidt gunstig for de berørte skatt-
yterne, at det ikke ses noen grunn til å innføre en sær-
skilt hjemmel for rentegodtgjørelse.

UBENYTTET GODTGJØRELSE

Departementet legger til grunn at retten til å
fremføre ubenyttet godtgjørelse skal bestå, selv om
fritaksmetoden innføres og godtgjørelsesmetoden
oppheves når aksjonærmodellen begynner å virke.
For selskapsaksjonærer vil fremføringsadgangen ha
betydning for ubenyttet godtgjørelse som stammer
fra 2003 og tidligere inntektsår, mens det for person-
lige aksjonærer vil ha betydning for ubenyttet godt-
gjørelse opptjent før inntektsåret 2006.

Det vises til omtale i proposisjonens punkt
5.6.10.2 der det foreslås en overgangsbestemmelse
om fremføringsrett for ubenyttet godtgjørelse opp-
tjent før 1. januar 2006.

VURDERING AV OVERGANGSREGEL FOR PERSONLIG 
EIDE AKSJER

Personer som eier sine aksjer gjennom et investe-
ringsselskap, kan under fritaksmetoden reinvestere
aksjeinntekter uten beskatning. Inntekter fra person-
lig eide aksjer vil derimot bli skattlagt ved uttak der-
som inntektene skyldes forventningsbaserte gevin-
ster som ikke er skjermet av RISK-systemet (t.o.m.
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skatteåret 2005), eller dersom uttaket er høyere enn
akkumulert skjermingsfradrag (f.o.m. skatteåret
2006).

I Innst. S. nr. 232 (2003-2004) har medlemmene
fra Fremskrittspartiet og Kystpartiet bedt Regjerin-
gen vurdere en overgangsordning for personlige ak-
sjonærer som ønsker å reinvestere sine aksjeinntek-
ter. Skaugeutvalget pekte også på muligheten for en
slik overgangsordning, men uten at utvalget vurderte
spørsmålet grundig.

En eventuell overgangsregel må fastlegge hvor-
dan RISK-beløp i de personlig eide selskapene even-
tuelt skal tilordnes investeringsselskapet. Utgangs-
punktet etter RISK-reglene er at RISK som tilordnes
aksjer i underliggende selskap, ikke kan løftes opp og
tilordnes aksjene i eierselskapet. Reglene om kon-
sern-RISK representerer et unntak fra dette, men de
har begrenset anvendelsesområde. De forutsetter at
eierselskapet har en eierinteresse på minst 90 pst. i
det underliggende selskapet, og at selskapene har re-
gistrert seg som RISK-konsern.

Hensynet til å oppnå likebehandling med de til-
feller aksjonæren fra starten av har eid aksjene gjen-
nom et selskap, gjør etter departementets syn at det i
en eventuell overgangsregel måtte vært oppstilt be-
grensninger i adgangen til å få overført RISK-beløp
fra de overførte aksjene til aksjene i det nystiftede in-
vesteringsselskapet. For det første bør ikke det ny-
stiftede investeringsselskapet få overført RISK-beløp
som ikke et eksisterende investeringsselskap ville
fått overført. I en overgangsregel måtte det derfor
stilles krav om at positive RISK-beløp bare kan til-
ordnes i de tilfellene der eierinteressen er minst 90
pst. For å unngå skattemotiverte tilpasninger måtte
dessuten negative RISK-beløp alltid blitt tilordnet in-
vesteringsselskapet uavhengig av eierandel. Uten en
slik regel ville investorer som eier aksjer med negati-
ve RISK-beløp, ha incentiver til å opprette investe-
ringsselskap som ikke får tilordnet RISK-beløp.

De administrative kostnadene ved å sikre likebe-
handling og motvirke skattetilpasninger kan bli rela-
tivt omfattende, bl.a. i form av tilpasninger av aksjo-
nærregisteret. Det er etter departementets syn tvil-
somt om de administrative kostnadene kan oppveies
av eventuelle gevinster ved økt kapitalmobilitet mel-
lom de aktuelle selskapene. Departementet vil derfor
etter en samlet vurdering ikke tilrå at det innføres en
overgangsregel for personlig eide aksjer.

6.11.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  viser til at Regjeringen har vurdert

en overgangsregel hvor personlig eide aksjer kan
overføres til nystiftet investeringsselskap uten be-
skatning. En eventuell overgangsregel må fastlegge
hvordan RISK-beløp til de personlig eide selskapene
skal tilordnes investeringsselskapet. Reglene for

konsern-RISK innebærer at RISK som tilordnes ak-
sjer i underliggende selskap, kan løftes opp og tilord-
nes aksjene i eierselskapet under forutsetning av at
eierselskapet har en eierinteresse på minst 90 pst. i
det underliggende selskapet og at selskapene har re-
gistrert seg som RISK-konsern.

K o m i t e e n  mener det bør gis en overgangsre-
gel hvor personlig eide aksjer kan overføres nystiftet
investeringsselskap uten beskatning. Det oppstilles
vilkår om skattemessig kontinuitet mellom inngangs-
verdi på de overførte aksjene, og aksjene i det nystif-
tede investeringsselskapet. Overgangsregelen be-
grenses til de tilfeller det nystiftede selskapet får en
eierinteresse på 90 pst. eller mer i det underliggende
selskapet. Flere skattytere som sammen eier minst 90
pst. i et selskap kan anvende reglene.

K o m i t e e n  fremmer følgende forslag:

"Ved ikrafttredelse av endringer under XIV § 2-38
gjelder følgende overgangsregel:
Overgangsregel E:

(1) Det skal ikke foretas realisasjonsoppgjør når
personlig skattyter etter denne overgangsregel over-
fører samtlige av sine aksjer i samme selskap mot
vederlag i aksjer i nystiftet aksjeselskap, allmennak-
sjeselskap eller tilsvarende selskap i andre EØS-land,
når det i henhold til stiftelsesdokumentet skjer en
overføring av aksjene til dekning av hele eller deler
av aksjekapitalen. Selskapet kan bare stiftes med inn-
skudd av aksjer og kontanter. Ved stiftelsen må det
mottakende selskap bli eier av minst 90 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 med tillegg av
eventuelt kontantinnskudd. Overdragende skattyters
øvrige skatteposisjoner knyttet til de overførte aksjer,
herunder ervervstidspunkt og skattemessig innbetalt
aksjekapital, herunder overkurs, videreføres på ve-
derlagsaksjene. Mottakende selskap må videreføre
overdragende aksjonærers skattemessige inngangs-
verdier og ervervstidspunkt knyttet til de overførte
aksjer.

(3) Denne overgangsregel kommer bare til an-
vendelse ved overføring av aksje hvor mottakende
selskap er stiftet og melding om dette er sendt Fore-
taksregisteret innen 31. desember 2005.

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

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Fremskrittspartiet og Kystpartiet, slutter seg
til Regjeringens forslag til overgangsregel B ved
ikrafttredelse av ny § 2-38 skatteloven, og viser til
sine merknader under punkt 6.1.2.



64 Innst. O. nr. 10 – 2004-2005
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  går imot Re-
gjeringens forslag og viser til merknader i Budsjett-
innst. S. nr. 1 (2004-2005) kapittel 2. 

D i s s e  m e d l e m m e r  ønsker likevel subsidiært
å utvise en konstruktiv holdning til forbedringsfor-
slag som gjør en eventuell overgang til et nytt skatte-
system så rettferdig som mulig for næringslivet, og
går på denne bakgrunn inn for foran nevnte over-
gangsregel. 

6.12 Overgangsperioden fram til aksjonær-
modellen trer i kraft

6.12.1 Sammendrag
INNTEKTSÅRENE 2004 OG 2005

Fritaksmetoden foreslås innført med virkning for
utbytte som innvinnes fra og med 1. januar 2004 og
for gevinster og tap som realiseres fra og med
26. mars 2004. Av praktiske årsaker foreslås aksjo-
nærmodellen innført først fra og med inntektsåret
2006. Dette innebærer at inntektsårene 2004 og 2005
blir en overgangsperiode der systemet med RISK og
godtgjørelse kommer til anvendelse for personlige
aksjonærer, mens RISK og godtgjørelse blir uten di-
rekte betydning for selskaper mv. som omfattes av
fritaksmetoden. Av hensyn til de personlige aksjonæ-
rene må selskapene beregne RISK i overgangsperio-
den.

Ved innføring av aksjonærmodellen skal skjer-
mingsgrunnlaget for den enkelte aksje settes lik ak-
sjens skattemessig inngangsverdi, omfattende akku-
mulert RISK-beløp som er tilordnet aksjen. Også
RISK-beløp som tilordnes for inntektsårene 2004 og
2005, dvs. per 1. januar 2005 og 1. januar 2006, vil
inngå i skjermingsgrunnlaget.

Departementet legger vekt på å hindre at det i
overgangsperioden kan foretas tilpasninger med sikte
på å unngå beskatning av utbytte etter at aksjonær-
modellen tar til å virke.

NEDBYGGING AV RISK-METODEN

Departementet foreslår endringer i skattelovens
RISK-regler. Forslagene er nærmere omtalt i propo-
sisjonens punkt 6.5.12.2. Det vises til denne omtalen.
Forslaget innebærer at RISK-metoden bygges ned
for inntektsårene 2004 og 2005, med den følge at inn-
tekt som er opptjent og beskattet i underliggende sel-
skap ikke vil reflekteres i RISK-beløp som tilordnes
aksjene i eierselskapet. Forslaget er begrunnet med
hensynet til å unngå uønskede tilpasningsmuligheter
med tilhørende risiko for tap av skattefundamenter,
samt administrative hensyn.

Det vises til forslag til endring av annet punktum
og opphevelse av femte punktum i skatteloven § 10-
34 annet ledd, samt til endring av sjette ledd i samme

bestemmelse. Det foreslås at lovendringene trer i
kraft straks med virkning fra og med inntektsåret
2004.

Videre vises til forslag til opphevelse av sjette og
syvende punktum i skatteloven § 10-34 annet ledd.
Det foreslås at lovendringen trer i kraft straks med
virkning for realisasjoner som skjer fra og med
26. mars 2004.

RISK-reglene foreslås avviklet i sin helhet med
virkning fra og med inntektsåret 2006.

UTDELING AV UBESKATTET INNTEKT KNYTTET TIL 
AKSJER MV. SOM OMFATTES AV FRITAKSMETODEN

Godtgjørelsesmetoden for beskatning av aksjeut-
bytte er basert på at det utdelte utbyttet består av mid-
ler som er beskattet i selskapet. I det gjeldende skat-
tesystemet sikres dette ved en generell skatteplikt i
selskapssektoren, kombinert med regler om korrek-
sjonsinntekt hvor selskapet foretar utdeling av inn-
tekt som er inntektsført regnskapsmessig, men som
ennå ikke er inntektsført skattemessig. Når aksjonær-
modellen innføres fra 2006, tar modellen høyde for at
personlige aksjonærer kan oppebære utbytte med ba-
sis i inntekter som ikke fullt ut har vært gjenstand for
beskatning i selskapet.

Det at fritaksmetoden i tid blir innført før godt-
gjørelses- og RISK-systemet blir erstattet med aksjo-
nærmodellen, medfører imidlertid at inntekter som
ikke er skattlagt i selskapet, kan deles ut til personlige
aksjonærer med full godtgjørelse etter skatteloven
§ 10-12 i overgangsperioden frem til aksjonærmo-
dellen trer i kraft. Heller ikke korreksjonsinntekt etter
skatteloven § 10-5 vil bli beregnet i dette tilfellet. For
så vidt gjelder utdeling av gevinster som er oppebåret
skattefritt på selskapets hånd etter fritaksmetodens
ikrafttredelse, er dette et resultat av at korreksjons-
inntekt ikke skal beregnes når utbyttet har grunnlag i
inntekt som er helt fritatt fra skatteplikt. Den man-
glende skattlegging av aksjegevinsten på selskapets
hånd, må anses som en sviktende forutsetning for
godtgjørelsesfradraget. Manglende beskatning både
på selskaps- og aksjonærnivå, også i tilfeller der det
dreier seg om betydelige inntekter, muliggjøres alene
på grunn av at aksjonærmodellen av praktiske grun-
ner ikke kan innføres samtidig med fritaksmetoden.

For at denne virkningen skal oppstå, er forutset-
ningen at inntekten er utdelt på lovlig måte fra selska-
pet til personlig aksjonær før inntektsåret 2006. Ak-
sjonærens rett til godtgjørelse etter skatteloven § 10-
12 er nemlig betinget av at utbyttet er lovlig utdelt fra
selskapet. Er utbyttet ikke lovlig etter selskapsrettsli-
ge regler, har aksjonæren ikke rett til godtgjørelses-
fradrag, og utbyttet vil bli tatt til beskatning på aksjo-
nærens hånd.

Departementet legger til grunn at inntekter som
oppebæres skattefritt av et selskap etter at fritaksme-
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toden er innført, dvs. fra 26. mars 2004, ikke lovlig
kan utdeles fra selskapet før i 2005. Det vises til at
aksjelovene §§ 8-1 og 12-2 annet ledd krever at ut-
bytte og utdeling i forbindelse med kapitalnedsettel-
se, må ha dekning i årsregnskapet for foregående
regnskapsår, jf. også uttalelse fra Justisdepartemen-
tets lovavdeling 2. mars 2004 til aksjelovene § 12-2
annet ledd. Inntekter som selskap oppebærer skatte-
fritt etter fritaksmetoden i 2005, kan da etter departe-
mentets syn heller ikke lovlig besluttes utdelt i 2005,
men først i 2006. Det innebærer at muligheten for å
dele ut inntekter som er oppebåret i selskapet uten be-
skatning på grunn av fritaksmetoden, til aksjonær
som har rett til godtgjørelse etter skatteloven § 10-12,
bare foreligger når inntekten er oppebåret i perioden
fra 26. mars 2004 til og med 31. desember 2004, og
utdelingen er besluttet på generalforsamling avholdt
i 2005.

Innføring av fritaksmetoden i 2004, kan i seg selv
medføre at selskap får økt mulighet til å dele ut ube-
skattet inntekt uten at det utløses korreksjonsskatt på
selskapets hånd. Det gjelder også hvor selskapet ikke
oppebærer inntekt som er gjort skattefri ved fritaks-
metoden, jf. foran. Dette har sammenheng med vir-
kemåten til korreksjonsinntektsreglene, som det i ut-
gangspunktet ikke blir foreslått endringer i nå. Regle-
ne om korreksjonsinntekt medfører skattlegging av
selskapet dersom det er utdelt inntekter som er skat-
tepliktige på selskapets hånd, men hvor tidfestings-
reglene har medført at inntekten ennå ikke er tatt til
beskatning. Utdeling av helt skattefrie inntekter, dvs.
der skattefriheten er endelig, medfører ikke plikt til å
svare korreksjonsskatt for det utdelende selskap. Ved
innføring av fritaksmetoden blir gevinst knyttet til
aksjer gjort helt skattefrie. Dette medfører at etabler-
te midlertidige forskjeller mellom regnskaps- og
skattemessige verdier knyttet til selskapets behold-
ning av aksjer mv., samt regnskapsført utsatt skatt el-
ler skattefordel, reverseres. Dette har igjen den kon-
sekvens at utbyttet som kan utdeles uten korreksjons-
beskatning, vil øke med differansen mellom regn-
skapsmessig og skattemessig verdi på selskapets be-
holdning av aksjer mv. I den utstrekning beløp som
ved dette frigjøres, også lovlig blir besluttet delt ut til
personlig aksjonær før aksjonærmodellen trer i kraft
i 2006, vil konsekvensen være at beløpet forblir en-
delig skattefritt både på selskapets og på aksjonærens
hånd.

Etter departementets vurdering er det behov for å
gjennomføre tiltak som forhindrer at innføring av ak-
sjonærmodellen senere enn fritaksmetoden, vil mu-
liggjøre at også betydelige inntekter kan bli unntatt
fra beskatning både på selskaps- og aksjonærnivå i
mellomperioden.

Departementet foreslår tiltak av forskjellig ka-
rakter mot de to situasjonene om er omtalt ovenfor.

Det vises til proposisjonens punkt 6.5.12.3 for en
nærmere omtale av tiltakene.

6.12.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Fremskrittspartiet og Kystpartiet, slutter seg
til Regjeringens forslag til skatteloven § 10-34 annet
og sjette ledd, og overgangsregel C og D ved ikraft-
tredelse av skatteloven § 2-38.

F l e r t a l l e t  viser til sine merknader under punkt
6.1.2.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  går imot Re-
gjeringens forslag og viser til merknader i Budsjett-
innst. S. nr. 1 (2004-2005) kapittel 2. 

6.13 Administrative og økonomiske konsekvenser
6.13.1 Sammendrag
ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER

Fritaksmetoden er i utgangspunktet svært enkel å
forholde seg til, både for likningsmyndighetene og
næringslivet. Det vil som hovedregel ikke bli nød-
vendig å fastsette skattepliktig inntekt når selskapene
mottar utbytte eller realiserer aksjer. Sett i sammen-
heng med aksjonærmodellen medfører fritaksmeto-
den at det gjeldende systemet med RISK og godtgjø-
relse kan oppheves. Det vil være ressurssparende for
likningsmyndighetene og skattyterne.

Videre vil fritaksmetoden redusere behovet for
særskilte vedtak om skattefritak på nærmere vilkår
når selskap realiserer aksjer som ledd i omorganise-
ring av virksomhet. Skattefritaket for utbytte fra
utenlandske selskaper vil medføre en betydelig re-
duksjon av antall saker med krav om kredit for kilde-
skatt på utbytte eller skatt betalt i utlandet på inntek-
ten som ligger til grunn for utbyttet. Også dette vil
være arbeidsbesparende for likningsmyndighetene
og skattyterne.

Departementet har foreslått regler med formål å
motvirke at fritaksmetoden gir incentiver til uønske-
de tilpasninger, med tilhørende risiko for provenytap.
Isolert sett kan disse reglene gi noe økte administra-
tive byrder for likningsmyndighetene. Dette gjelder
bl.a. forslaget om å innføre en avskjæringsregel for å
hindre transaksjoner som er motivert av å overføre
generelle skatteposisjoner, samt forslaget om å av-
grense fritaksmetoden mot inntekt på visse investe-
ringer utenfor EØS. Samlet sett vil likevel fritaksme-
toden forenkle regelverket betydelig, og gi store ad-
ministrative besparelser, både for skattyterne og lik-
ningsmyndighetene.
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ØKONOMISKE KONSEKVENSER

For utbytter mellom norske selskaper antar de-
partementet at fritaksmetoden ikke vil ha proveny-
messig virkning av betydning. Det skyldes at godt-
gjørelsesmetoden medfører at utbytte i realiteten er
skattefritt også etter dagens system. Forventningsba-
serte gevinster og -tap på aksjer i norske selskaper vil
imidlertid ikke lenger være skattepliktig eller fra-
dragsberettiget, i motsetning til hva som er tilfelle
med det gjeldende systemet. Over tid kan det forven-
tes at gevinster og tap på aksjer som ikke skyldes til-
bakeholdt overskudd, vil variere, men ikke systema-
tisk innebære nettotap eller -gevinst. Departementet
antar derfor at fritaksmetoden ikke vil medføre pro-
venyendring av betydning knyttet til gevinstbeskat-
ningen mellom norske selskaper.

Utbytter fra utenlandske selskaper til norske sel-
skaper gir ikke rett til godtgjørelsesfradrag. Det knyt-
ter seg derfor et potensielt provenytap til denne typen
inntekter når fritaksmetoden innføres. Det gis imid-
lertid etter nærmere regler kreditfradrag i utbytte-
skatten for kildeskatt og skatt som er betalt på inntek-
ten som ligger til grunn for utbyttet. Retten til slik
kredit faller bort når fritaksmetoden innføres. RISK-
reglene gjelder ikke aksjer i utenlandske selskaper,
slik at opphør av gevinstbeskatning av slike aksjer
innebærer et potensielt provenytap. Dette vil i noen
grad motsvares av at aksjetap ikke lenger vil være
fradragsberettiget. Departementet antar at netto pro-
venytap knyttet til å oppheve realisasjonsbeskatning
av utenlandske aksjer ikke vil bli særlig stort. Fritaks-
metoden vil ikke komme til anvendelse for inntekt på
investeringer i lavskatteland utenfor EØS eller for
inntekt på porteføljeinvesteringer utenfor EØS.

Utbytter fra norske selskaper til utenlandske sel-
skaper mv. innenfor EØS vil også omfattes av fri-
taksmetoden, noe som vil innebære et visst proveny-
tap.

Departementet anslår på svært usikkert grunnlag
at provenytapet knyttet til fritaksmetoden kan bli i
størrelsesorden 500 mill. kroner påløpt i 2004 og 500
mill. kroner bokført i 2005.

6.13.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar dette til orientering. 

7. MINSTEFRADRAG
7.1 Sammendrag

Departementet foreslår enkelte endringer i min-
stefradraget for lønnsinntekter. Minstefradraget for
pensjonsinntekter opprettholdes uendret, men med
en lønnsjustering av øvre grense. Forslaget til endrin-
ger er nærmere omtalt i St.prp. nr. 1 (2004-2005)
Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Minstefradraget for lønnsinntekter økes ved at
fradragssatsen settes opp fra 24 pst. til 27 pst. og øvre
grense økes fra 47 500 kroner til 56 000 kroner. Ned-
re grense beholdes uendret. Minstefradraget for
lønnsinntekt skal i utgangspunktet kun omfatte
lønnsinntekter, men vil fortsatt omfatte trygdeinntek-
ter som knyttes til tiltak for å komme i arbeid, jf. for-
slag til Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2005
§ 7-2 i St.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte-, avgifts- og
tollvedtak.

Minstefradraget i pensjonsinntekter foreslås
lønnsjustert fra 47 500 kroner til 49 400 kroner.

For personer som har både lønns- og pensjons-
inntekter er det nødvendig å samordne fradragene.
Samlet minstefradrag skal ikke kunne overstige øvre
grense for minstefradraget for lønnsinntekter. Som
tidligere kan det velges mellom minstefradrag bereg-
net av samlet inntekt fra pensjon og lønn, uten at den
særskilte nedre grense for minstefradrag i lønnsinn-
tekter kommer til anvendelse, eller å få minstefradrag
beregnet kun av lønnsinntekt, men hvor den særskilte
nedre grense for minstefradrag kommer til anvendel-
se.

Se forslag til endringer i skatteloven § 6-32. For-
slag til endringer i nedre og øvre grense for minste-
fradragene henføres som en del av Stortingets skatte-
vedtak § 7-2 jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte-, av-
gifts- og tollvedtak.

Departementet foreslår at endringene i skattelo-
ven trer i kraft straks med virkning fra og med inn-
tektsåret 2005.

7.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

met fra Senterpartiet, går imot Regjeringens forslag
til endring i skatteloven § 6-32 og viser til Innst. S.
nr. 1 (2004-2005) punkt 3.3 mht. endringer i nedre og
øvre grense for minstefradragene.

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstrepar-
ti, Senterpartiet og Kystpartiet fremmer følgende for-
slag:

"I lov 26. mai 1999 nr. 14 om skatt av formue og
inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer:

§ 6-32 første ledd første punktum skal lyde:
Minstefradraget fastsettes til et beløp som svarer

til 31 pst. av summen av inntekt som omfattes av § 6-
31 første ledd a, c eller d eller annet ledd (lønnsinn-
tekt)."

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,
K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e  viser til
budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Frem-
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skrittspartiet, jf. kap. 3.1.2.2 i Budsjett-innst. S. I
(2004-2005).

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  mener at i den grad det skal gis skatte-
lette, bør denne komme lavinntektsgruppene til gode.
D i s s e  m e d l e m m e r  går derfor inn for å øke mins-
tefradraget for lønnsinntekter, ved at øvre grense
økes til fra 47 500 til 57 400 kroner samtidig som sat-
sen økes fra 24 pst. til 31 pst.

D i s s e  m e d l e m m e r  viser til sine merknader
under avsnitt 2.1.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  viser til merk-
nader i Budsjett-innst. S. nr. 1 (2004-2005) kapittel 2
og punkt 3.3 mht. endringer i nedre og øvre grense
for minstefradragene og foreslår følgende endringer i
skatteloven:

"I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og
inntekt gjøres følgende endring:

I
§ 6-32 nytt første ledd skal lyde:

(1) Minstefradraget fastsettes til et beløp som
svarer til 44 pst. av summen av inntekt som omfattes
av § 6-31. Beregningsgrunnlag avrundes nedover til
nærmeste tall som kan deles med 100. Stortinget fast-
setter den nedre og øvre grense for minstefradrag.
Stortinget kan fastsette en særskilt nedre grense for
minstefradrag som beregnes av og gis i inntekt som
omfattes av § 6-31 første ledd a, c eller d eller annet
ledd. Skattyter som både har inntekt som nevnt i fore-
gående punktum og inntekt som omfattes av § 6-31
første ledd b, gis det høyeste av 

a) minstefradrag beregnet med særskilt nedre gren-
se, men uten at minstefradrag beregnes av inntekt
omfattet av § 6-31 første ledd b, eller

b) minstefradrag beregnet av samlet inntekt, men
uten at særskilt nedre grense kommer til anven-
delse.

II
Endring under I trer i kraft straks og med virk-

ning fra og med inntektsåret 2005."

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  viser til budsjettavtalen mellom re-
gjeringspartiene og Fremskrittspartiet, og slutter seg
på bakgrunn av dette subsidiært til forslag som følger
av avtalen.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  o g  K y s t p a r t i e t  viser til
merknad i Budsjett-innst. S. nr. 1 (2004-2005), under

kapittel 2, der det foreslås å øke satsen i bunnfradra-
get til 26 pst., og kapittel 3.3 der det foreslås å øke
øvre grense i minstefradraget til 60 000 kroner og
lønnsfradraget til 38 000 kroner.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  fremmer følgende forslag:

"I lov 26. mai 1999 nr. 14 om skatt av formue og
inntekt (skatteloven) gjøres følgende endring:
§ 6-32 første ledd første punktum skal lyde: 

Minstefradraget fastsettes til et beløp som svarer
til 29 pst. av summen av inntekt som omfattes av § 6-
31."

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
slutter seg til Regjeringens forslag til endring av skat-
teloven § 6-32.

D e t t e  m e d l e m  viser samtidig til at Senterpar-
tiet i sitt alternative statsbudsjett foreslår å fjerne
matmomsen fra 1. juli 2005. Dette innebærer en av-
giftslettelse på 3,8 mrd. kroner. Forslaget har en god
fordelingsmessig effekt, ettersom de med inntekter
under 150 000 kroner vil få en lettelse på årsbasis på
1 500 kroner.

8. FRADRAG FOR KOST FOR PENDLERE
8.1 Sammendrag

De fleste pendlerboliger vil i dag ha muligheter
for matlaging, og en kan dermed ikke se at det må
innebære et dyrere kosthold å opprettholde et vanlig
kosthold med de nødvendige måltider fordelt på to
boliger (dels i hjemmet, dels i pendlerboligen). De-
partementet kan derfor ikke se at kostnadene til mat
bør være fradragsberettigede merkostnader på grunn
av pendlingen. Matkostnadene bør i stedet anses som
ordinære privatutgifter.

Departementet legger derfor frem forslag om å
fjerne fradragsretten for merkostnader til kost for
pendlere som må bo utenfor det faste bostedet. 

For å sikre en skattemessig likebehandling fore-
slås det at også arbeidsgivers dekning av utgifter til
kost for pendlere inntil de satser som årlig fastsettes
av Skattedirektoratet ikke lenger skal være skattefri.
Forslaget innebærer også at det ikke lenger vil være
adgang til å kreve fradrag eller motta skattefri godt-
gjørelse til dekning av kost for EØS-pendlere.

Det vises til forslag til endring av skatteloven
§ 6-13 første ledd. Forslaget innebærer at det må
foretas flere forskriftsendringer og endringer i Skat-
tedirektoratets takseringsregler.

Avviklingen av fradraget for kost og skattefrita-
ket for godtgjørelse til kost, anslås på usikkert grunn-
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lag å øke provenyet med i størrelsesorden 180 mill.
kroner påløpt og 150 mill. kroner bokført i 2005. De
økonomiske virkningene av forslaget er nærmere
omtalt i St.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte-, avgifts- og
tollvedtak.

Regjeringen foreslår at lovendringen trer i kraft
straks og med virkning fra og med inntektsåret 2005.

8.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kystpar-
tiet, slutter seg til Regjeringens forslag til endring av
skatteloven § 6-13 første ledd. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,
K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e  mener at
pendlere i dag bor slik at matutgifter ikke utgjør en
ekstrakostnad, men bør ansees som privatutgifter.
D i s s e  m e d l e m m e r  slutter seg derfor til forslaget
om å fjerne fradragsretten for merkostnader til kost
for pendlere som må bo utenfor sitt faste bosted og at
arbeidsgivers dekning av slike utgifter blir skatte-
pliktig slik at det blir skattemessig likebehandling.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  K y s t p a r -
t i e t  mener at det skal være fradrag for kostnader til
inntekts ervervelse og at pendlerfradraget er et slikt
fradrag. Selv om de fleste pendlere i dag har mulig-
heter for matlaging, vil det være en ekstrakostnad
knyttet til det å ha to husholdninger. D i s s e  m e d -
l e m m e r  ser verdien av et fleksibelt arbeidsliv, der
folk er villige til å ta seg jobb på andre steder enn der
de bor. D i s s e  m e d l e m m e r  mener dette også er
positivt for bosettingen i distriktene. D i s s e  m e d -
l e m m e r  ønsker derfor å beholde fradaget for kost
til pendlere, og går imot Regjeringens forslag til end-
ringer av skatteloven § 6-13 første ledd.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  viser til at Fremskrittspartiet i sitt
alternative statsbudsjett har gått imot Regjeringens
forslag på dette punkt. D i s s e  m e d l e m m e r  viser
videre til budsjettavtalen mellom regjeringspartiene
og Fremskrittspartiet og at det er på bakgrunn av den-
ne d i s s e  m e d l e m m e r  slutter seg til Regjeringens
forslag.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  K y s t p a r -
t i e t  viser til merknader i Budsjett-innst. S. nr. 1
(2004-2005) kapittel 2.

9. SKATTEFRITAK FOR FRI KOST FOR 
SOKKELARBEIDERE OG HYRE-
TILLEGG FOR SJØFOLK

9.1 Sammendrag
Fri kost

Overfor sokkelarbeidere har det hittil vært prak-
tisert en særordning med skattefritak for fri kost un-
der opphold om bord. Andre arbeidstakergrupper
som har helt eller delvis fri kost i arbeidsforhold
skattlegges for denne fordelen. 

Departementet kan ikke se at det foreligger tungt-
veiende hensyn som skulle tilsi en videreføring av en
slik forskjellsbehandling av sokkelarbeidere sam-
menlignet med andre arbeidstakergrupper. En opphe-
velse av skattefritakspraksisen vil videre føre til at re-
gelverket blir mer nøytralt. Departementet foreslår
derfor å oppheve praksisen med å gi det særskilte
skattefritaket for fri kost for sokkelarbeidere. Avvik-
lingen av skattefritaket for fri kost for ansatte på kon-
tinentalsokkelen kan også ses i sammenheng med av-
viklingen av fradraget for kost og skattefritaket for
kostgodtgjørelse ved pendling.

Opphevelsen av skattefritaksordningen kan gjen-
nomføres ved den presiseringen som departementet
foreslår i skatteloven § 5-15 første ledd bokstav e
nr. 1.

Hyretillegg
Skattefritak for tariffmessig hyretillegg innebæ-

rer en skattemessig forskjellsbehandling mellom
kostgodtgjørelse til sjøfolk og til andre yrkesgrupper,
herunder mellom sokkelarbeidere på henholdsvis
faste og flytende innretninger. Det foreligger etter
departementets syn ingen prinsipielle eller praktiske
grunner til å opprettholde skattefritaket for et slikt
kontant tillegg til lønnen. Det foreslås derfor å opp-
heve bestemmelsen om skattefritak for hyretillegg,
jf. forslag til endring av skatteloven § 5-15 første
ledd bokstav e nr. 1.

Økonomiske og administrative konsekvenser
En opphevelse av skattefritaksordningene for fri

kost for sokkelarbeidere og hyretillegg for sjøfolk
mv. innebærer bl.a. at slike ytelser må innberettes
også for disse arbeidstakergruppene, men antas for
øvrig å få små administrative konsekvenser. Opphe-
velsen vil videre medføre en forenkling av regelver-
ket og større grad av likebehandling.

Samlet sett antas avviklingen av skattefritaket for
fri kost for ansatte på sokkelen, samt avviklingen av
skattefritaket for mottatt hyretillegg for sjøfolk og
ansatte på flytende innretninger å gi en provenyøk-
ning på om lag 240 mill. kroner påløpt i 2005.
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Ikrafttredelse
Departementet foreslår at regelendringene trer i

kraft straks med virkning fra og med inntektsåret
2005.

9.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti,
Senterpartiet og Kystpartiet, slutter seg til Regjerin-
gens forslag til skatteloven § 5-15 første ledd bokstav
e nr. 1. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,
K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e  viser til
den særordning som har eksistert for sokkelarbeidere
ved at hel eller delvis kost i arbeidsforhold ikke har
blitt beskattet og kan ikke se at det er tungtveiende
grunner til å opprettholde denne forskjellsbehandling
mellom arbeidstakergrupper. D i s s e  m e d l e m -
m e r  kan ikke se at skattesystemet er ment å skulle gi
godtgjørelser for å være vekk fra hjem og familie og
slutter seg derfor til forslaget om å oppheve denne
spesielle skattebestemmelsen for en enkelt arbeidsta-
kergruppe og til forslaget om å oppheve bestemmel-
sen om skattefritak for hyretillegg.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t ,  S e n t e r p a r t i e t  o g  K y s t p a r -
t i e t  mener at ordningen med skattefritak for fri kost
for sokkelarbeidere og hyretillegg for sjøfolk anses
som en del av godtgjørelsen for å oppholde seg lange
perioder borte fra hjem og familie. D i s s e  m e d -
l e m m e r  mener at skattefritaket for fri kost for sok-
kelarbeidere og hyretillegg for sjøfolk bør viderefø-
res, og går imot Regjeringens forslag til skatteloven
§ 5-15 første ledd bokstav e nr. 1.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  viser til at Fremskrittspartiet i sitt
alternative statsbudsjett har gått imot Regjeringens
forslag på dette punkt. D i s s e  m e d l e m m e r  viser
videre til budsjettavtalen mellom regjeringspartiene
og Fremskrittspartiet og at det er på bakgrunn av den-
ne  d i s s e  m e d l e m m e r  slutter seg til Regjerin-
gens forslag.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  viser til at sokkelarbeidere og
sjøfolk har liten grad av valgmulighet i forhold til til-
bud om fri eller delvis fri kost fra arbeidsgiver. D i s -
s e  m e d l e m m e r  mener dette derfor ikke bør sees
på som en beskatningspliktig fordel. D i s s e  m e d -
l e m m e r  går på denne bakgrunn inn for at skattefri-
taket for fri kost for sokkelarbeidere og hyretillegg
for sjøfolk videreføres, og går imot Regjeringens for-
slag.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  K y s t p a r -
t i e t  viser til merknader i Budsjett-innst. S. nr. 1
(2004-2005) kapittel 2. 

10. SÆRFRADRAG FOR FORSØRGELSE
10.1 Sammendrag

Ordningen med særfradrag for forsørgelse med-
fører store kontrollproblemer i forhold til forsørgelse
av personer bosatt i utlandet. Håndhevingen av regel-
verket forutsetter at ligningsmyndighetene må danne
seg et bilde av bo- og slektskapsforhold som i praksis
kan være vanskelig å finne ut av. Det kreves doku-
mentasjon fra skattyter når den forsørgede bor i ut-
landet. Ofte er slik dokumentasjon vanskelig å frem-
skaffe, slik at regelverket i mange tilfelle har vist seg
å være komplisert å etterleve for skattyterne. Doku-
mentasjonen som fremlegges fremstår ofte som man-
gelfull og i en del tilfelle direkte feil. Det kan være
vanskelig for ligningsmyndighetene i det enkelte til-
felle å vurdere ektheten av den fremlagte dokumenta-
sjonen. Ligningsmyndighetenes mulighet til å drive
kontrollvirksomhet på dette området vil være begren-
set, noe som i praksis kan lede til forskjellsbehand-
ling og misbruk av reglene. Intensivert kontroll vil på
den annen side være svært ressurskrevende og ikke
stå i noe rimelig forhold til de relativt beskjedne be-
løp som det kreves fradrag for etter denne ordningen.

Særfradrag skal kun gis dersom det anses urime-
lig å la forsørgelsen være uten virkning ved skattleg-
ging av forsørgeren. Ligningsmyndighetene har på
denne måten en vid skjønnsadgang ved vurderingen
av om fradrag skal gis eller ikke. Særlig i tilfeller der
tilstrekkelig dokumentasjon ikke kan fremskaffes vil
det kunne skje at fradrag innrømmes eller avvises på
urettmessig grunnlag. Slike skjønnsmessige vurde-
ringer fører til usikkerhet for skattyterne og er med på
å komplisere regelverket. Det kan også være fare for
forskjellsbehandling.

En opphevelse av denne ordningen vil bidra til å
forenkle skattesystemet. Departementet foreslår føl-
gelig å oppheve skatteloven § 6-80 om særfradrag for
forsørgelse.

En opphevelse av fradragsordningen medfører
administrative besparelser for ligningsmyndighete-
ne, idet en slipper den krevende oppgaven å kontrol-
lere at dette regelverket blir fulgt, særlig i forhold til
skattytere som forsørger personer bosatt i utlandet.

Opphevelsen av fradragsordningen er anslått til å
gi en provenyøkning på 45 mill. kroner påløpt.

Departementet foreslår at lovendringen trer i
kraft straks med virkning fra og med inntektsåret
2005.
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10.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

til opphevelse av skatteloven § 6-80 samt endringer i
skatteloven § 6-90 første ledd bokstav c og § 6-3 fjer-
de ledd andre punktum. 

11. SÆRFRADRAG FOR STORE SYKDOMS-
UTGIFTER

11.1 Sammendrag
Departementet foreslår å gjøre enkelte innstram-

minger i ordningen med særfradrag for store syk-
domsutgifter. Etter dagens regler vil en få særfradrag
for store sykdomsutgifter dersom en kan dokumente-
re at en har hatt utgifter på grunn av sykdommen som
overstiger 6 120 kroner. Når skattyter har krav på
særfradrag, skal standard særfradrag settes til 9 180
kroner. Dagens ordning innebærer således at en
skattyter som oppfyller vilkårene for å få særfradra-
get vil kunne få et "ekstra" fradrag på vel 3 000 kro-
ner for utgifter som skattyter ikke kan dokumentere å
ha hatt. Departementet ser ingen god grunn til at
skattytere som bare kan dokumentere kostnader i for-
bindelse med sykdom på drøyt 6 000 kroner skal få
fradrag for 3 000 kroner mer enn vedkommende kan
dokumentere. Dette samsvarer dårlig med hovedre-
gelen ellers i skattelovgivningen om at en kun får fra-
drag for faktiske, dokumenterte utgifter.

Ordningen med at skattytere får særfradrag som
er høyere enn de dokumenterte kostnadene, har opp-
stått gjennom ligningspraksis. Bakgrunnen for innfø-
ringen av en lavere størrelse for hva som skal regnes
for å være store sykdomsutgifter, synes ikke å ha
noen god begrunnelse. Praksisen har imidlertid vært
både klar og langvarig, og en endring av denne prak-
sisen bør skje ved lovendring.

Det foreslås derfor en endring i skatteloven § 6-
83 første ledd slik at det fremgår klart at det skal være
samsvar mellom dokumenterte kostnader og det fra-
drag som gis.

I 1992 var særfradrag for store sykdomsutgifter
8 460 kroner, og grensen for dokumenterte utgifter
var 5 640 kroner. Det har således bare vært en margi-
nal økning av grensebeløpet siden 1992 for hva som
anses som usedvanlig store sykdomsutgifter. Depar-
tementet ser det derfor ikke som urimelig at en øker
minstegrensen for hva som skal anses som store syk-
domsutgifter. I samsvar med det som er sagt ovenfor,
vil departementet derfor heve grensen, slik at det blir
et vilkår for rett til særfradrag for store sykdomsut-
gifter at en kan dokumentere å ha kostnader som
minst tilsvarer standardfradraget (på 9 180 kroner).
Forslaget innebærer således at utgifter i forbindelse
med sykdom eller skade ikke anses som usedvanlig
store med mindre de minst tilsvarer standardfradra-
get.

Etter dagens regler får diabetikere automatisk
innvilget særfradrag på 9 180 kroner når de kan do-
kumentere at de lider av diabetes. Diabetikere trenger
således ikke dokumentere utgifter på minst 6 120
kroner for å få innvilget fradraget. Som en følge av at
en generelt ønsker å innføre samsvar mellom minste-
grensen for dokumenterte kostnader og standardfra-
dragets størrelse, finner departementet at dette også
må gjelde for diabetikere. I prinsippet er det svakt be-
grunnet at en hel gruppe skattytere skal kunne få sær-
fradrag for utgifter uten noe dokumentasjonskrav av
utgiftsnivå. Diabetikere er en lite ensartet gruppe, og
sykdommen kan ramme svært ulikt. Ut fra at diabeti-
kere anbefales å følge de generelle tilrådningene fra
Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet, kan et au-
tomatisk særfradrag for denne gruppen ikke generelt
begrunnes ut fra særlig høye kostnader til diett. Nor-
male levekostnader som også friske har, faller uten-
for fradragets formål. Også ut i fra hensynet til like-
behandling med andre skattytere som mottar særfra-
drag for store sykdomsutgifter, bør det derfor stilles
krav til at diabetikere må dokumentere sine merkost-
nader for å få særfradraget. Dokumenterbare merut-
gifter på minst 9 180 kroner blir det imidlertid fort-
satt fradragsrett for. Det vises til forslag til nytt første
ledd i skatteloven § 6-83.

Regjeringen ser at foreldre med funksjonshem-
mede barn kan være i en særegen og vanskelig situa-
sjon som kan begrunne egne regler. Forslaget inne-
bærer at skattytere med funksjonshemmede barn ikke
omfattes av minstebeløpet for dokumenterte kostna-
der på 9 180 kroner for å få særfradrag for tilsyns-
kostnader som vedrører barnet, men at disse vil kun-
ne få særfradrag fra første krone (første 100-kroner
på grunn av avrunding av ligningsfastsettelsen) for
dokumenterte merutgifter som skyldes barnets helse-
tilstand.

Et typisk område for denne fradragsutvidelsen vil
være foreldre som på grunn av sitt barns funksjons-
hemning har større tilsynskostnader enn det som dek-
kes av foreldrefradraget, men hvor det overskytende
kostnadsbeløp isolert sett er så lavt at det ikke kvali-
fiserer til særfradrag for store sykdomsutgifter etter
de nåværende regler. Forslaget innebærer at en får
fradrag for sykdomskostnader under minstegrensen
dersom disse sammenholdt med merkostnader til til-
syn overstiger minstebeløpet for særfradraget. Der-
som kostnadene ikke overstiger minstebeløpet, vil
foreldrene likevel få særfradrag for merkostnadene
til tilsyn. Begrepet tilsynskostnader tar sikte på de
samme utgiftstyper som foreldrefradraget omfatter.
Men særfradrag skal bare gis for de ekstra tilsyns-
kostnadene som skyldes barnets helsetilstand. Doku-
mentasjonskravet omfatter både tilsynsbehovet og
kostnadsstørrelsen.
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Forslagene antas ikke å ha administrative konse-
kvenser av betydning.

Departementet anslår at forslaget om innstram-
ming i særfradragsordningen innebærer økte skatte-
inntekter på i størrelsesordenen 125 mill. kroner på-
løpt og 100 mill. kroner bokført i 2005. Merutgiftene
som følge av forslaget om særregler for foreldre med
funksjonshemmede barn er anslått til 3 mill. kroner
påløpt og 2 mill. kroner bokført i 2005.

Regjeringen foreslår at lovendringene trer i kraft
straks med virkning fra og med inntektsåret 2005.

11.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti,
Senterpartiet og Kystpartiet, slutter seg til Regjerin-
gens forslag til endring i skatteloven § 6-83 første
ledd. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i ,
S e n t e r p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  går imot Re-
gjeringens forslag om å stramme inn ordningen med
fradrag for store sykdomsutgifter, ved at grensen for
å få fradraget økes fra 6 120 til 9 180 kroner. Denne
innstrammingen vil bety at alle personer med utgifter
mellom 6 120 og 9 180 kroner mister fradraget.
D i s s e  m e d l e m m e r  anser sykdomsutgifter på
over 6 120 kroner som store, og ønsker derfor å be-
holde denne nedre grensen. D i s s e  m e d l e m m e r
går også imot den foreslåtte endringen i ordningen
for diabetikerne, som innebærer at disse vil måtte do-
kumentere alle sine ekstrakostnader, i stedet for å få
et automatisk fradrag som i dag. D i s s e  m e d l e m -
m e r  mener denne endringen vil bety økte adminis-
trasjonskostnader, uten å gi noen besparelse, fordi
alle i denne gruppen har utgifter som overstiger
minstegrensen.

D i s s e  m e d l e m m e r  støtter Regjeringens for-
slag om at foreldre med funksjonshemmede barn
ikke skal omfattes av minstebeløpene for dokumen-
terte kostnader for å få særfradrag for tilsynskostna-
der som berører barnet, men at disse vil kunne få sær-
fradrag fra første krone.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag:

"I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og
inntekt (skatteloven) gjøres følgende endring:

"§ 6-83 første ledd nytt 3. puktum skal lyde:
Kravet til minste kostnads- og fradragsnivå gjel-

der ikke tilsynskostnader på grunn av forsørget barns
sykdom eller annen varig svakhet."

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,
K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e  viser til at
skattytere som kan dokumentere at utgifter pga. syk-
dom overstiger 6 120 kroner, automatisk har krav på
standard særfradrag som settes til 9 180 kroner og at
man derfor får et ekstra fradrag selv om ikke man kan
dokumentere dette. D i s s e  m e d l e m m e r  er derfor
enige i at det er behov for en innstramming i regelver-
ket slik at prinsippet i skattelovgivningen om fradrag
for faktiske, dokumenterte utgifter slår gjennom også
i denne ordningen. D i s s e  m e d l e m m e r  slutter
seg også til forslaget om å innføre samsvar mellom
minstegrensen for dokumenterte kostnader og stan-
dardfradragets størrelse slik at også diabetikere som i
dag får særfradrag uten dokumentasjon, blir omfattet
av dokumentasjonskravet på linje med alle andre
grupper.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  viser til at Fremskrittspartiet i sitt
alternative statsbudsjett har gått imot Regjeringens
forslag på dette punkt. D i s s e  m e d l e m m e r  viser
videre til budsjettavtalen mellom regjeringspartiene
og Fremskrittspartiet og at det er på bakgrunn av den-
ne  d i s s e  m e d l e m m e r  slutter seg til Regjerin-
gens forslag.

12. BOLIGSPARING MED SKATTE-
FRADRAG FOR UNGDOM (BSU) - 
SKATTELOVEN § 16-10

12.1 Sammendrag
Regjeringen la i Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte-

og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer fram forslag
om å utvide ordningen med boligsparing med skatte-
fradrag for ungdom (BSU), slik at fradrag også kan
oppnås ved sparing på konto i annen EØS-stat. For-
slaget ble vedtatt ved lov av 12. desember 2003 nr.
107 med virkning fra og med inntektsåret 2004.

Fordi likningskontorene har begrensede mulig-
heter til å innhente informasjon fra utenlandske spa-
reinstitusjoner, ble det presisert i Ot.prp. nr. 1 (2003-
2004) at skattyter som sparer i utlandet selv må doku-
mentere at vilkårene for sparing med skattefradrag er
oppfylt for hvert enkelt år.

Fradragsbestemmelsen inneholder imidlertid en
generell henvisning til at fradrag gis på grunnlag av
melding fra vedkommende spareinstitusjon, se femte
ledd annet punktum i skatteloven § 16-10. Dette pas-
ser ikke på oppgavesystemet ved sparing utenlands. I
lovteksten bør derfor dokumentasjonsplikten uttryk-
kelig legges på skattyteren selv i disse tilfellene. De-
partementet viser til forslag til nytt tredje punktum i
skatteloven § 16-10 femte ledd.

Forslaget innebærer ingen materiell endring av
bestemmelsen i forhold til skattefradraget og har så-
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ledes ingen innvirkning på provenyet. Det foreslås at
endringen trer i kraft straks med virkning fra og med
inntektsåret 2005.

12.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

til nytt tredje punktum i skatteloven § 16-10 femte
ledd. 

13. INNTEKTSFRADRAG FOR GAVER TIL 
TROSSAMFUNN TILKNYTTET EN 
SENTRAL REGISTRERINGSENHET

13.1 Sammendrag
En rekke trossamfunn har ikke nasjonalt omfang

og er ikke tilknyttet en sentralorganisasjon. Slike
trossamfunn faller derfor utenfor dagens fradragsord-
ning. Disse trossamfunnene utgjør en viktig del av
det religiøse mangfoldet. Hensynet til religionsfrihe-
ten taler for at slike trossamfunn likestilles med tros-
samfunn som har nasjonalt omfang. Departementet
fremmer derfor forslag om at disse trossamfunnene
også skal kunne motta gaver under fradragsordnin-
gen. Det samme må gjelde ikkereligiøse livssynsor-
ganisasjoner.

For andre organisasjoner opprettholdes dagens
krav til nasjonalt omfang. Mange lokale lag er tilslut-
tet sentralorganisasjoner med nasjonalt omfang som
beskrevet over. En rekke lokale lag og foreninger kan
derfor etter dagens regler motta gaver under ordnin-
gen. Et eksempel er idrettslag tilsluttet Norges
idrettsforbund.

Kravet til nasjonalt omfang og kravet om at det er
organisasjonens sentrale ledd som skal føre et samlet
revidert regnskap og rapportere maskinelt til Skatte-
direktoratet er viktig for å begrense arbeidsbelastnin-
gen for ligningsmyndighetene, herunder å opprett-
holde effektiviteten av den maskinelle ligningsbe-
handling. Det åpnes derfor ikke for at alle tros- og
livssynssamfunn hver for seg skal kunne motta ga-
ver, føre regnskap og innrapportere gavebeløpene.
Det foreslås derfor at slike organisasjoner tillates å
opprette og drive en sentral registreringsenhet. Enhe-
ten skal motta melding fra den enkelte organisasjon
om mottatte gaver og rapportere den enkelte organi-
sasjons gavebeløp maskinelt til Skattedirektoratet.
Gavene kan gis til og brukes av de lokale organisa-
sjonene. Opprettelse av en slik sentral registrerings-
enhet innebærer at det lempes på kravene til formell/
organisatorisk binding mellom de enkelte underorga-
nisasjoner, slik at tros- og livssynssamfunn i realite-
ten likebehandles med organisasjoner som står til-
sluttet en sentralorganisasjon. Registreringsenheten
må forhåndsgodkjennes av fylkesskattekontoret i det
fylke den har sete, som sender melding til Skattedi-
rektoratet.

Mange organisasjoner over hele landet, med for-
skjellig, livssyn, størrelse og interesser vil måtte sam-
arbeide i registreringsenheten, om den praktiske ad-
ministreringen av fradragsordningen. Det foreslås
derfor å tillate opprettet flere slike sentrale registre-
ringsenheter.

På grunn av kostnadene ved å administrere regi-
streringen vil tros- og livssynssamfunnene ha en øko-
nomisk interesse i at registreringsenheten har flest
mulig medlemmer og potensielle givere som disse
kostnadene kan fordeles på. Departementet foreslår
derfor ikke et minstekrav til antallet tilknyttede tros-
samfunn.

Det må av kontrollhensyn og av hensyn til en en-
tydig avgrensing av fradragsordningen stilles visse
minstekrav til trossamfunnene som skal omfattes av
ordningen. Slike kontrollhensyn kan ivaretas ved at
en krever at organisasjonene fra før er underlagt en
offentlig støtteordning. Departementet foreslår der-
for at kun trossamfunn som har rett til offentlig støtte
etter lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og
ymist anna og ikke-religiøse livssynssamfunn som
mottar offentlig støtte etter lov om tilskott til livs-
synssamfunn av 12. juni 1981 nr. 64 skal omfattes av
ordningen. I forskift 12. januar 1988 nr. 966 om til-
skott til livssynssamfunn stilles det krav om at sam-
funnet må ha mer enn 500 medlemmer.

Det må i forskrift stilles som krav at organisasjo-
nene har organisasjonsnummer, dvs. at de er regi-
strert i Enhetsregisteret. Dette for å kunne sikre en
entydig identifikasjon av hvert trossamfunn egnet til
bruk ved den maskinelle innberettningen. I henhold
til forskrift av 2. september 1995 nr. 114 om registre-
ring av juridiske personer m.m. i Enhetsregisteret § 8
har alle selskaper, foreninger, stiftelser og andre juri-
diske personer rett til å registrere seg i Enhetsregiste-
ret.

Ved utformingen av kravene til regnskap og revi-
sjon for registreringsenhetene og de tilknyttede orga-
nisasjoner må det legges vekt på muligheten til kon-
troll med bruken av gavemidlene. Det må derfor leg-
ges til rette for at skattemyndighetene kan kontrollere
at gaver gitt under ordningen med sentrale registre-
ringsenheter, blir brukt innefor de formål som er opp-
regnet i skatteloven § 6-50 første ledd a-f.

Den enkelte registreringsenhet må derfor føre et
samlet regnskap over de mottatte gavene. Regnska-
pet skal være revidert av revisor og skal vise at verdi-
er tilsvarende de mottatte gaver er brukt eller satt av
til et godkjent formål som nevnt i skatteloven § 6-50
første ledd bokstavene a-f. Det må stilles krav om at
det samlede regnskapet viser forholdet mellom verdi-
en av mottatte gaver og bruk innenfor formålene i
hvert tros- og livssynssamfunn som er tilknyttet re-
gistreringsenheten. Dette er nødvendig for å kunne
kontrollere bruken av pengene. Uten et slikt krav vil-
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le gaver til et trossamfunn som ikke bruker tilsvaren-
de midler innenfor formålet gi fradragsrett hvis til-
svarende midler ble brukt innenfor formålet i et annet
trossamfunn i samme registreringsenhet. Dette kan
praktisk skje ved at hvert tros- og livssynssamfunn
fører et regnskap og rapporterer forbruk innenfor for-
målet og verdien av mottatte gaver til registrerings-
enheten. Også de enkelte organisasjoner skal ha plikt
til å føre et regnskap. Kultur- og kirkedepartementet
har i høringsnotat av 9. juli 2004 foreslått at tros- og
livssynssamfunn som mottar mer en 100 000 kroner
i statsstøtte må legge frem revisorbekreftet regnskap.
Det foreslås derfor ikke særskilt hjemmel om krav til
revisjon i ordningen etter skatteloven § 6-50.

Ligningsmyndighetene vil da kunne føre kontroll
ved ettersyn av registreringsenhetens regnskap, men
kan også kontrollere den enkelte organisasjons regn-
skap. Kravet til revisjon av registreringsenhetens
sentrale regnskap vil innebære en viktig kontroll med
bruken av midlene.

Det aktuelle formålet "religiøs eller annen livs-
synsrettet virksomhet", jf. skatteloven § 6-50 første
ledd bokstav c, omfatter i utgangspunktet den norma-
le aktivitet et tros- eller livssynssamfunn har. Derfor
vil kravet til at regnskapet skal vise at pengene er
brukt innenfor formålet være lett å oppfylle. Hvis
tros- eller livssynssamfunnene også driver aktivitet
utenfor formålene i § 6-50 vil det kunne komplisere
regnskapsføringen noe, men da vil behovet for kon-
troll med bruken av midlene være større. Trossam-
funn og livssynsamfunn som mottar offentlig støtte
etter lov om trudomssamfunn og lov om tilskott til
livssynsamfunn plikter i dag å føre regnskap som vi-
ser hva den offentlige støtten er brukt til. Departe-
mentet antar derfor at kravet til regnskap ikke vil
være særlig tyngende for tros- og livssynssamfunne-
ne.

For organisasjoner som er tilknyttet en sentralor-
ganisasjon ved at de er bundet av sentralorganisasjo-
nens vedtekter om formål, holder det at regnskapet
samlet for hele organisasjonen viser at verdier tilsva-
rende de mottatte gaver er brukt eller satt av til et
godkjent formål som nevnt i skatteloven § 6-50 før-
ste ledd bokstavene a-f. Dessuten pålegges ikke den
enkelte underorganisasjon regnskapsplikt. Departe-
mentet finner imidlertid å måtte stille strengere krav
til trossamfunnene fordi organisasjonene som samar-
beider i en sentral registreringsenhet ikke oppfyller
de minstekrav Finansdepartementets skattelovfor-
skrift § 6-50-2 stiller for at organisasjonene som kol-
lektiv skal utgjøre en organisasjon. Det er et selvsten-
dig poeng med registreringsenhetene at trossamfun-
nene ikke skal måtte knytte seg til en sentral enhet.
Konsekvensen av dette er at trossamfunnene behand-
les som individuelle organisasjoner i forhold til kra-
vet til regnskap. Etter skatteloven § 6-50 tredje ledd

kan mottakerorganisasjonen ved grove brudd på vil-
kårene fratas retten til å motta gaver etter ordningen
for en periode på inntil tre år. Fordi organisasjonene
knyttet til hver registreringsenhet ikke er bundet av
hverandres vedtekter og derfor ikke kan kontrollere
eller styre hverandre, tilsier rimelighetshensyn at det
enkelte trossamfunn må stå ansvarlig for grove brudd
på vilkårene. Dette taler ytterligere for at trossamfun-
nene må behandles som selvstendige organisasjoner
mht. kravet til regnskap.

Den norske kirke er unntatt fra forskriftens krav
om at regnskapet skal revideres og vise at verdier til-
svarende de mottatte gavene er brukt på eller satt av
til et godkjent formål, jf. Finansdepartementets skat-
telovforskrift § 6-50-3 fjerde ledd. I Ot. prp. nr. 1
(2003-2004) kapittel 3 ble det antatt at Den norske
kirke overoppfyller kravet til bruk av midlene og at
det derfor ikke var behov for en slik kontroll. Dette
unntaket foreslås ikke gjort gjeldende for andre tros-
samfunn. Tros- og livssynssamfunnene varierer i
størrelse og har forskjellig formål og aktivitet. Det er
derfor vanskelig å skille ut de organisasjoner som
overoppfyller kravet og de som ikke gjør det. For de
som overoppfyller kravet til bruk av gavene vil det
uansett være relativt enkelt å oppfylle regnskapskra-
vet.

Departementet foreslår etter dette at forskrifts-
hjemmelen i skatteloven § 6-50 sjette ledd også skal
omfatte kompetanse til departementet til å fastsette
særlige krav til registreringsenhetene samt til de or-
ganisasjoner som faller inn under forslaget til annet
ledd nytt tredje punktum. Det vil herunder kunne stil-
les krav som nevnt over til regnskap, revisjon, innbe-
retning av gavene og registrering i enhetsregisteret
for både de sentrale registreringsenheter og de enkel-
te tros- og livssynsorganisasjoner.

Innføring av fradragsrett for gaver til registre-
ringsenheter krever også endringer i ligningsloven.
Etter ligningsloven § 6-6 bokstav g er selskaper, stif-
telser og sammenslutninger som nevnt i skatteloven
§ 6-50 pålagt å gi oppgave til ligningsmyndighetene
over gaver som gir giveren rett til fradrag etter skat-
teloven § 6-50, med opplysning om giverens navn,
fødselsnummer/organisasjonsnummer. Registre-
ringsenhetene må også pålegges slik oppgaveplikt.
Det vises til forslag til endring av ligningsloven § 6-
6.

Etter ligningsloven § 6-16 bokstav c kan departe-
mentet (delegert Skattedirektoratet, jf. skattelovfor-
skriften § 6-50-3 annet ledd) i forskrift bestemme at
bla. oppgaver over gaver til selskap, stiftelser eller
sammenslutning etter § 6-6 skal leveres i maskinles-
bar form. Denne plikten må også gjelde registrerings-
enheter. Det vises til forslag til endring av ligningslo-
ven § 6-16 bokstav c.
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På svært usikkert grunnlag anslås økningen i fra-
draget til 12 000 kroner og utvidelsen av ordningen
til å inkludere trossamfunn uten nasjonalt omfang, å
gi et provenytap på 100 mill. kroner påløpt og 80
mill. kroner bokført i 2005.

Ligningsmyndighetene vil måtte forholde seg
noen flere oppgavepliktige dvs. de sentrale registre-
ringsenhetene, som skal sende inn opplysninger om
mottatte gaver. Ligningsmyndighetene vil også måtte
foreta kontroll av registreringsenhetene og de tilknyt-
tede tros- og livssynssamfunn. Kostnadene ved dette
forutsettes dekket innenfor den ordinære budsjett-
ramme. Reglene som foreslås er utarbeidet med tan-
ke på å begrense merarbeidet for ligningsmyndighe-
tene i størst mulig grad.

13.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstrepar-
ti, slutter seg til Regjeringens forslag til skatteloven
§ 6-50 annet ledd nytt tredje punktum og sjette ledd,
ligningsloven §§ 6-6 bokstav g og 6-16 bokstav c. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti,
Senterpartiet og Kystpartiet, viser til at skattefradra-
get for gaver til frivillige organisasjoner er en histo-
risk satsing på frivillig sektor, og slutter seg til Regje-
ringens forslag om å øke beløpsgrensen og omfanget
av fradraget for gaver til frivillige organisasjoner.
F l e r t a l l e t  viser til at det har vært en prioritert sak
å doble fradraget for gaver til frivillige organisasjo-
ner fra dagens 6 000 kroner til 12 000 kroner som lo-
vet i Sem-erklæringen. I tillegg til å oppfylle Sem-er-
klæringens mål foreslår Regjeringen å utvide ordnin-
gen til også å omfatte trossamfunn og ikke-religiøse
livssynsorganisasjoner som ikke har nasjonalt om-
fang og heller ikke er tilknyttet en sentralorganisa-
sjon med nasjonalt omfang. Flertallet ser positivt på
dette.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i
viser til sine merknader i Budsjett-innst. S. nr. 1
(2004-2005), kapittel 2.1, og kapittel 2.3.2 i denne
innstillingen, der d i s s e  m e d l e m m e r  foreslår å
oppheve ordningen med skattefradrag for gaver til
frivillige organisasjoner. D i s s e  m e d l e m m e r  går
derfor mot Regjeringens forslag om å utvide ordnin-
gen.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S e n t e r -
p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  vil påpeke at det er
langt flere organisasjoner enn trossamfunn som bør
komme inn under ordningen med sentral registre-
ringsenhet for inntektsfradrag. Det finnes en rekke

organisasjoner innenfor ulike deler av frivillig sektor
som ikke er tilknyttet en sentralorganisasjon på linje
med de trosorganisasjonene som omtales fra Regje-
ringens side. D i s s e  m e d l e m m e r  vil understreke
at Senterpartiet ønsker å bruke fradragsordningen for
gaver til frivillige organisasjoner til å styrke hele or-
ganisasjonslivet og frivillig sektor.

14. PETROLEUMSBESKATNINGEN
14.1 Årlig utbetaling av skatteverdien av 

undersøkelsesutgifter for selskaper med 
skattemessig underskudd

14.1.1 Sammendrag
En viktig side ved et nøytralt petroleumsskatte-

system er at skattereglene ikke er til hinder for sam-
funnsøkonomisk ønsket leting på norsk sokkel. Etter
departementets vurdering vil reglene om fremføring
av underskudd med tillegg av rente, adgangen til
overføring av udekket underskudd ved samlet reali-
sasjon av virksomhet og fusjon, samt departementets
forslag nedenfor om utbetaling av skattemessig verdi
av underskudd ved opphør av virksomhet, gi sikker-
het for skattemessig fradrag for leteutgifter for sel-
skaper utenfor skatteposisjon. Selv om disse selska-
pene er sikret å få tilbake skatteverdien av leteutgif-
tene senest ved opphør av virksomheten, kan likevel
gjeldende system innebære en likviditetsulempe for
selskaper utenfor skatteposisjon. Mindre aktører i en
oppbyggingsfase kan ha begrenset kapitaltilgang og
dermed svakere evne til å vente på fremtidige skatte-
fradrag selv om selskapet kompenseres verdimessig.
Dette kan typisk gjelde nye aktører som ønsker å del-
ta i lete- eller utbyggingsaktivitet på norsk sokkel.

For i større grad å likestille selskaper i og utenfor
skatteposisjon, foreslår departementet en ny ordning
innenfor petroleumsskatteregimet der selskaper uten-
for skatteposisjon kan kreve utbetalt fra staten skatte-
verdien av pådratte undersøkelsesutgifter (leteutgif-
ter) i særskattepliktig virksomhet begrenset oppad til
skattemessig underskudd i sokkelvirksomheten for
det aktuelle inntektsåret. Forslaget er i samsvar med
omtalen gitt i St.meld. nr. 2 (2003-2004), jf. Budsjett-
innst. S. II (2003-2004).

Det vises til forslag til § 3 c femte ledd i petrole-
umsskatteloven.

Direkte utgifter til undersøkelse etter petroleums-
forekomster på sokkelen vil typisk være utgifter til
kartlegging og analyse av eventuelle petroleumsfore-
komster, anskaffelse av data, seismologiske og geo-
fysiske undersøkelser, boring av undersøkelsesbrøn-
ner og visse avgrensningsbrønner, samt andre direkte
kostnader knyttet til undersøkelsesaktiviteten.

Departementet foreslår videre at utbetalingsord-
ningen, i tillegg til undersøkelsesutgifter som belas-
tes rettighetshaverne av operatøren i utvinningstilla-
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telsen, i prinsippet også skal omfatte selskapets egne
undersøkelsesutgifter. Dette vil kunne gjelde pro-
sjektkostnader, lønn til personale som arbeider med
selskapets undersøkelsesaktiviteter, samt årlige av-
skrivninger på driftsmidler som benyttes til undersø-
kelse etter petroleumsforekomster på sokkelen. Også
indirekte undersøkelseskostnader, som andel av fel-
lesutgifter og administrasjonskostnader, vil falle
innenfor ordningen.

Selv om deler av undersøkelseskostnadene kan
lånefinansieres, vil hovedtyngden av finanskostnader
knytte seg til kjøp av utvinningstillatelser og utbyg-
gingsaktivitet. Det vil være svært krevende å fordele
finanskostnader mellom selskapets undersøkelsesak-
tivitet og utbyggingsaktivitet/øvrige drift. Departe-
mentet foreslår derfor at finanskostnader ikke skal
falle innenfor den foreslåtte utbetalingsordningen.

Departementet antar at et særskattepliktig sel-
skap som ikke driver annen aktivitet enn undersøkel-
se etter petroleumsforekomster, etter en konkret vur-
dering vil kunne få utbetalt skatteverdien av selska-
pets samlede kostnader (med unntak av finanskostna-
der) pådratt i det aktuelle inntektsåret. Særskatteplik-
tige selskaper utenfor skatteposisjon som også har
virksomhet knyttet til utbygging (og drift) av andre
felt på norsk sokkel, må fordele selskapets indirekte
kostnader forholdsmessig mellom hhv. undersøkel-
sesaktiviteten og utbyggingsaktiviteten (og eventuell
drift) på grunnlag av egnede fordelingsnøkler.

En slik forholdsmessig fordeling av selskapets
indirekte kostnader kan medføre vanskelige avgrens-
ningsproblemer i praksis, og vil kunne være ressurs-
krevende både for selskapene og ligningsmyndighe-
tene. Det foreslås derfor at departementet i forskrift
kan fastsette nærmere hvilke kostnader som er omfat-
tet av utbetalingsordningen, samt hvordan indirekte
kostnader skal fordeles mellom selskapets ulike akti-
viteter. Departementet legger til grunn at slik for-
skrift til utfylling og gjennomføring av de nye lovbe-
stemmelsene kan fastsettes med hjemmel i petrole-
umsskatteloven § 8 tredje ledd.

Selskapets utgifter til undersøkelse og leteboring
må avgrenses mot aktiveringspliktige utbyggings-
kostnader, jf. petroleumsskatteloven § 3 b. Det vises
til petroleumsskatteforskriften §§ 2 og 3 og praksis
knyttet til nevnte bestemmelser. Departementet fore-
slår at avgrensingen mellom undersøkelsesutgifter og
utbyggingskostnader fastsatt ved lignings- og retts-
praksis skal gjelde så langt det passer ved anvendel-
sen av den foreslåtte § 3 c femte ledd i petroleums-
skatteloven.

Departementet foreslår at beløpet staten skal be-
tale beregnes av ligningsmyndighetene ved behand-
lingen av ligningen for det aktuelle inntektsåret da
undersøkelsesutgiftene kommer til fradrag. Departe-
mentet antar at det kan være hensiktsmessig at slik

beregning skjer på grunnlag av opplysninger som gis
på særskilt skjema for disse formål. Skatteverdien av
undersøkelsesutgiftene beregnes separat for alminne-
lig inntekt og særskattegrunnlaget. Selskapet kan
kreve utbetalt skatteverdien av undersøkelsesutgifte-
ne i inntektsåret begrenset oppad til årets underskudd
beregnet etter de alminnelige reglene. Årets under-
skudd i grunnlaget for særskatt omfatter ikke over-
skytende friinntekt. Beløpene som skal komme til ut-
betaling, fremkommer ved å multiplisere undersøkel-
seskostnadene med henholdsvis skattesatsen for al-
minnelig inntekt og særskattesatsen. Skatteposisjo-
ner knyttet til undersøkelsesutgifter (udekket under-
skudd) blir gjort opp med endelig virkning hvis
staten utbetaler skatteverdien. Etter utbetaling fra sta-
ten vil undersøkelsesutgiftene ikke kunne inngå som
udekket underskudd til fremføring, eller kunne over-
føres til et annet selskap i skatteposisjon ved samlet
overdragelse av virksomhet eller ved fusjon. Det vi-
ses til forslag til § 3 c femte ledd fjerde punktum.

Departementets forslag om en særlig ordning for
utbetaling av skatteverdien av pådratte undersøkel-
sesutgifter for selskaper utenfor skatteposisjon, frem-
mes som et tillegg til gjeldende regler om fremføring
av underskudd med rente, overføring av udekket un-
derskudd ved samlet realisasjon av virksomhet og fu-
sjon samt departementets forslag til utbetaling av
skattemessig verdi av udekket underskudd ved opp-
hør av petroleumsvirksomhet. Det betyr at skattyter
kan velge hvilke av disse alternative reglene som skal
benyttes.

Retten til utbetaling av skatteverdien av undersø-
kelsesutgifter foreslås å tre i kraft med virkning for
undersøkelsesutgifter som pådras fra og med inn-
tektsåret 2005.

Det vises til forslag til ikrafttredelsesbestemmel-
se.

14.1.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

til § 3 c femte ledd i petroleumsskatteloven, samt til-
hørende ikrafttredelsesbestemmelse.

14.2 Utbetaling av skattemessig verdi av udekket 
underskudd og overskytende friinntekt ved 
opphør av virksomhet

14.2.1 Sammendrag
Et viktig tiltak for å oppnå effektiv utvinning av

petroleumsressursene, er å legge til rette for mang-
fold og konkurranse blant aktørene på norsk sokkel.
Det er derfor viktig at også skattevilkårene er utfor-
met slik at nye aktører kan konkurrere på like vilkår
med eksisterende aktører. Ordningen med beregning
av rente på udekket underskudd og overskytende fri-
inntekt som fremføres, og mulighet til å overføre un-
derskudd og friinntekt ved realisasjon av samlet virk-
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somhet og fusjon, ble innført fra og med inntektsåret
2002. Etter disse endringene er det i stor grad verdi-
messig likhet mellom nye og eksisterende aktører når
verdsettingen tar hensyn til den relevante risiko for-
bundet med skattefradragene.

For ytterligere å legge de skattemessige vilkårene
til rette for nye aktører, foreslår departementet å inn-
føre en ny ordning for utbetaling av den skattemessi-
ge verdien av selskapenes udekkede underskudd og
overskytende friinntekt ved opphør av utvinnings-
virksomhet. Andelen som staten skal utbetale, vil et-
ter forslaget være lik ordinær skattesats og særskatte-
sats for henholdsvis underskuddet i alminnelig inn-
tekt i sokkeldistriktet og underskuddet (og oversky-
tende friinntekt) i grunnlaget for særskatt. Det vises
også til omtalen av forslaget i St. meld. nr. 2 (2003-
2004), jf. Budsjett-innst. S. II (2003-2004).

En utbetalingsordning vil for det første gi aktøre-
ne enda større trygghet for verdien av de skattemes-
sige fradragene. Etter gjeldende regler kan skatte-
messig underskudd og overskytende friinntekt over-
føres mot vederlag ved realisasjon av samlet virk-
somhet til et annet oljeselskap eller ved fusjon. Salgs-
verdien vil da være gjenstand for forhandlinger mel-
lom selskapene. Utbetalingsordningen vil gi nye
aktører større sikkerhet ved at motparten (staten) skal
utbetale en andel lik skattesatsene. Dessuten kan en
utbetalingsordning gi raskere realisering av under-
skuddet og overskytende friinntekt enn forhandlinger
ved realisasjon eller fusjon.

Etter departementets syn vil ordningen også være
enklere å kommunisere til potensielle nye aktører
som ikke kjenner det norske petroleumsskattesyste-
met. En slik utbetalingsordning vil sammen med
fremføring av underskudd og friinntekt med renter,
være et positivt særtrekk ved norsk petroleums-
beskatning for nye aktører, jf. også forslaget foran
om årlig utbetaling av skatteverdien av leteutgifter.

Departementet foreslår at utbetalingsordningen
innføres som et tillegg til gjeldende regler om over-
føring av udekket underskudd og overskytende fri-
inntekt ved realisasjon av samlet virksomhet og fu-
sjon. Muligheten til å overføre underskuddet kan
fortsatt være hensiktsmessig ved samlet overføring
av virksomhet, slik at hele restverdien kan realiseres
ved et salg av virksomheten eller ved fusjon. Utbeta-
lingsordningen kan være mer praktisk i situasjoner
der andeler i utvinningstillatelser og driftsmidler sel-
ges separat, eller er uten verdi, slik at den eneste gjen-
stående verdi i selskapet er det udekkede underskud-
det og overskytende friinntekt. Selskapene vil der-
med kunne velge hvordan verdien av det skattemes-
sige underskuddet skal realiseres.

Den foreslåtte utbetalingsordningen medfører at
nye aktører vil ha full sikkerhet for å få skattemessig
fradrag for utgiftene uavhengig av hvilke aktiva som

erverves, eller suksessen i lete- eller utbyggingsakti-
vitet. Som det fremgår av avsnittet foran, foreslår de-
partementet en årlig utbetalingsordning for skattever-
dien av pådratte undersøkelsesutgifter for selskaper
utenfor skatteposisjon. Dersom aktiviteten leder til at
selskapet kommer i skatteposisjon, vil restunder-
skuddet komme til fradrag mot fremtidig netto inn-
tekt. Skulle selskapet derimot ikke komme i en over-
skuddsposisjon, og selskapet bestemmer seg for å
opphøre med utvinningsvirksomheten, kan verdien
av restunderskuddet realiseres på to måter. Staten
kan utbetale verdien av det skattemessige underskud-
det og overskytende friinntekt, eller underskuddet
kan selges til et annet oljeselskap ved endelig opphør
av utvinningsvirksomheten. På denne måten vil aktø-
rene ha full sikkerhet for å realisere skattefradragene,
og verdien av fradragene vil være like store som for
selskaper i full skatteposisjon. En etablert aktør som
ikke er i skatteposisjon, vil ha de samme mulighetene
for å realisere verdien av underskuddene. Det vil der-
med i utgangspunktet være full skattemessig likestil-
ling mellom selskapene på norsk sokkel.

Den foreslåtte utbetalingsordningen vil være mer
gunstig for oljeselskapene enn det som følger av de
alminnelige reglene i skatteloven § 14-7 om begren-
set adgang til tilbakeføring av underskudd ved opp-
hør av virksomhet. Forslaget om utbetaling av skatte-
verdien av udekket underskudd og overskytende fri-
inntekt fra staten ved opphør av petroleumsvirksom-
heten, er imidlertid ikke til hinder for at selskapene i
stedet velger å kreve tilbakeført et udekket under-
skudd etter skattelovens alminnelige bestemmelser.
Videre kan selskapene velge å overføre udekket un-
derskudd og overskytende friinntekt til et annet sel-
skap ved realisasjon av samlet virksomhet og fusjon
etter de nevnte særreglene i petroleumsskatteloven
§§ 3 c tredje ledd og 5 sjette ledd. En eventuell utbe-
taling av skatteverdien vil da bare være aktuelt for
udekket underskudd og overskytende friinntekt som
gjenstår etter at de øvrige skattereglene er anvendt.

Departementet foreslår at ligningsmyndighetene
fastsetter beløpet som staten skal utbetale til selska-
pene ved behandlingen av ligningen for opphørsåret.
Utbetalingen skjer etter de alminnelige reglene for
(tilbake)betaling av skatt ved endelig ligning. Det be-
tyr at det ikke er nødvendig å etablere et eget system
for gjennomføringen av utbetalingsordningen.

Skatteverdien av udekket underskudd i utvin-
ningsvirksomheten skal beregnes separat for almin-
nelig inntekt og særskattegrunnlaget. Fastsatt under-
skudd i alminnelig inntekt og underskudd og over-
skytende friinntekt i særskattegrunnlaget multiplise-
res med den respektive skattesatsen for henholdsvis
alminnelig inntekt og særskattegrunnlaget. Lignings-
myndighetene må også ta stilling til om virksomhe-
ten er opphørt i skattemessig forstand, slik at dette
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vilkåret for å få utbetalt skatteverdien er oppfylt. De-
partementet legger til grunn at spørsmålet om den
særskattepliktige virksomheten er opphørt, i utgangs-
punktet skal vurderes på samme måten etter forslaget
som ved anvendelsen av skatteloven § 14-7.

Det foreslås at utbetalingsordningen skal gjelde
for udekket underskudd og overskytende friinntekt
oppstått fra og med inntektsåret 2002. Ordningen vil
dermed omfatte samme underskudd og friinntekt
som gir rett til fremføring med rente og rett til over-
føring til annet selskap ved realisasjon av samlet
virksomhet og fusjon. Retten til utbetaling får anven-
delse på udekket underskudd og overskytende friinn-
tekt i virksomhet som opphører etter 1. januar 2005
(eller senere).

Dersom det innføres en utbetalingsordning som
gjelder generelt for underskudd ved opphør av sær-
skattepliktig virksomhet, er det ikke lenger behov for
gjeldende utbetalingsordning i petroleumsskattelo-
ven § 3 c sjette ledd for underskudd som skriver seg
særskilt fra fjerningsutgifter. Eventuelt udekket un-
derskudd som skriver seg fra fjerningsutgifter, vil
være omfattet av den generelle utbetalingsordningen
som foreslås her. Departementet foreslår derfor at
gjeldende særregler i petroleumsskatteloven § 3 c
fjerde til syvende ledd oppheves. Disse bestemmelse-
ne gjelder for underskudd (som skriver seg fra fjer-
ningsutgifter) oppstått fra og med inntektsåret 2003.
Gjennom den generelle utbetalingsordningen som
foreslås innført, vil også underskudd som skriver seg
fra fjerningsutgifter i 2002, gi rett til utbetaling av
skatteverdien.

Det vises til forslag til petroleumsskatteloven
§§ 3 c fjerde ledd og 5 syvende ledd, og tilhørende
ikrafttredelsesbestemmelse.

14.2.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

til opphevelse av petroleumsskatteloven § 3 c fjerde
til syvende ledd samt ny § 3 c fjerde ledd og § 5 sy-
vende ledd, og tilhørende ikrafttredelsesbestemmel-
se. 

14.3 Raskere fradragsprofil for friinntekten
14.3.1 Sammendrag

Departementet foreslår at friinntekten gis en ras-
kere fradragsprofil, ved at den settes til 7,5 pst. i fire
år i stedet for 5 pst. i 6 år. Forslaget er i samsvar med
omtalen gitt i St.meld. nr. 2 (2003-2004), jf. Budsjett-
innst. S. II (2003-2004). Samlet friinntekt skal fort-
satt utgjøre til sammen 30 pst. av investeringen. End-
ringen vil bedre lønnsomheten etter skatt av investe-
ringer bl.a. i haleproduksjon og økt utvinning.

Endringen foreslås å tre i kraft for utgifter pådratt
fra og med 1. januar 2005. De samme investeringene
som faller innenfor avskrivningsreglene i petro-

leumsskatteloven § 3 b, skal i utgangspunktet omfat-
tes, dvs. både produksjonsanlegg og rørledninger
med tilhørende installasjoner. Det foreslås likevel at
det i overgangsbestemmelse gis unntak for investe-
ringer foretatt i årene 2005 til 2007 i henhold til plan
for utbygging og drift av petroleumsforekomst
(PUD) eller særskilt tillatelse til anlegg og drift av
innretninger for transport og for utnyttelse av petro-
leum (PAD), jf. petroleumsloven §§ 4-2 og 4-3, som
er godkjent av Stortinget i 2004. Videre foreslås at in-
vesteringer som faller innenfor de særlige avskriv-
ningsreglene for storskala LNG-utbygginger i petro-
leumsskatteloven § 3 b tredje punktum foretatt i åre-
ne 2005 og 2006, skal følge de gjeldende reglene. Det
betyr at investeringer frem til produksjonsstart for
Snøhvit og Ormen Lange-prosjektet (inkludert rør-
ledningen Langeled), ikke omfattes av endringen.
Dette er investeringer som følger av utbyggingsbe-
slutninger som allerede er foretatt.

Det vises til forslag til endring av petroleums-
skatteloven § 5 fjerde ledd, og tilhørende overgangs-
og ikrafttredelsesbestemmelse.

14.3.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

til endring av petroleumsskatteloven § 5 fjerde ledd,
og tilhørende overgangs- og ikrafttredelsesbestem-
melse. 

14.4 Beregning av friinntekt ved realisasjon av 
driftsmiddel

14.4.1 Sammendrag
Forslaget om raskere fradragsperiode for friinn-

tekten krever justering av realisasjonsreglene ved
salg av driftsmidler for å opprettholde symmetrien
mellom kjøper og selger. Det er både nødvendig å en-
dre den totale realisasjonsgevinsten/-tapet det skal
beregnes friinntekt av, samt satsen og perioden for
beregning av friinntekt etter realisasjonsreglene.

Symmetriske realisasjonsregler vil for det første
kreve en endring i grunnlaget det beregnes friinntekt
av etter § 3 f. Forslaget om raskere fradragsprofil for
friinntekten innebærer at det heretter ikke vil være
samsvar mellom beregningsperioden for avskrivnin-
ger og friinntekt, slik som tilfellet er etter gjeldende
regler (dvs. 6 år). Det betyr at en symmetrisk regel
om inntektsføring eller fradragsføring av friinntekt
ved realisasjon og uttak, blir noe mer komplisert.
Grunnlaget for beregning av friinntekt ved realisa-
sjon vil ikke lenger være gevinsten eller tapet bereg-
net etter de alminnelige reglene, dvs. realisasjons-
vederlaget fratrukket skattemessig verdi. I stedet må
det fastsettes et særskilt grunnlag for dette formålet.
Departementet foreslår at grunnlaget settes lik reali-
sasjonsvederlaget fratrukket historisk kostpris multi-
plisert med en justeringsfaktor lik forholdet mellom
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gjenværende friinntektsperiode og samlet friinntekts-
periode (fire år). For eksempel vil justeringsfaktoren
ved realisasjon i år 4 være lik ett gjenværende friinn-
tektsår i forhold til den samlede friinntektsperioden
på fire år - altså ¼. Grunnlaget for beregning av fri-
inntekt ved realisasjon blir dermed lik realisasjons-
vederlaget fratrukket ¼ av historisk kostpris. Reali-
sasjonsvederlaget vil dermed bli nedjustert med den
forholdsmessige del av historisk kostpris som det
ikke er innrømmet friinntekt for ennå.

Videre vil symmetriske realisasjonsregler kreve
at satsen og perioden for beregning av friinntekten
ved realisasjon og uttak av driftsmiddel etter § 5 fem-
te ledd justeres i overensstemmelse med § 5 tredje
ledd.

Av friinntektsgrunnlaget som dermed fremkom-
mer, dvs. ved å trekke korrigert historisk kostpris fra
realisasjonsvederlaget, skal det beregnes friinntekt
med 7,5 pst. i fire år. Hvis beregningsgrunnlaget er
positivt, skal det skje en inntektsføring av friinntek-
ten i særskattegrunnlaget. Dersom beregningsgrunn-
laget er negativt, skal det skje en tilsvarende fra-
dragsføring. 

De fleste av driftsmidlene som avskrives etter
§ 3 b, realiseres sammen med tilhørende utvinnings-
eller anleggstillatelse. Dermed omfattes transaksjo-
nen av petroleumsskatteloven § 10. Normalt stilles
det vilkår om kontinuitet i departementets samtykke
etter § 10, slik at det ikke er aktuelt å anvende be-
stemmelsene om realisasjon i § 5 femte ledd. Depar-
tementet antar derfor at de foreslåtte reglene i praksis
ikke vil medføre særlig merarbeid verken for selska-
pene eller myndighetene.

Det foreslås at endringen i reglene for beregning
av friinntekt ved realisasjon og uttak av driftsmiddel
som avskrives etter § 3 b, skal omfatte de samme
driftsmidlene (utgiftene) som faller innenfor den
foreslåtte endringen i fradragsprofilen for beregning
av friinntekt, jf. ovenfor.

Det vises til forslag til petroleumsskatteloven § 5
femte ledd første til syvende punktum og nytt åttende
punktum, og tilhørende overgangs- og ikrafttredel-
sesbestemmelse.

14.4.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

til petroleumsskatteloven § 5 femte ledd første til sy-
vende punktum og nytt åttende punktum, og tilhøren-
de overgangs- og ikrafttredelsesbestemmelse. 

14.5 Forenkling av skattemessig behandling av 
incentivkontrakter mv.

14.5.1 Sammendrag
Ulike samarbeidsavtaler mellom oljeselskapene

og andre aktører kan bidra til mer effektiv utnyttelse
av ressursene på sokkelen. Et oljeselskap kan for ek-

sempel inngå en avtale med utleier av et produk-
sjonsskip om at enkelte elementer i tariffen skal vari-
ere med volumet som produseres. Dermed vil utleier
ha et incentiv til å få ut mest mulig petroleum fra fel-
tet. Et annet alternativ kan være å legge inn et ele-
ment i leietariffen som er knyttet til prisen på petro-
leum, eventuelt i kombinasjon med et volumavhen-
gig element. Avtalene kan for eksempel bidra til at
begge partene finner det lønnsomt å fortsette produk-
sjonen mot slutten av et felts levetid. Etter gjeldende
rett kan det oppstå uklarhet omkring den skattemes-
sige behandlingen av avtalene.

Departementet ønsker å legge til rette for ulike
former for samarbeid mellom aktørene på sokkelen,
og anser det uheldig hvis det foreligger vesentlig
usikkerhet om hvordan transaksjonene vil bli be-
handlet skattemessig. Det antas tilstrekkelig for å be-
skytte skattegrunnlaget at særskatteplikten omfatter
deltaker i utvinningsvirksomheten etter petroleums-
skatteloven § 5 første ledd første punktum. Departe-
mentet foreslår derfor at § 5 første ledd annet punk-
tum oppheves. Forslaget er i samsvar med omtalen
gitt i St.meld. nr. 2 (2003-2004), jf. Budsjett-innst. S.
II (2003-2004).

En vesentlig forutsetning for departementets for-
slag er imidlertid at eventuelle samarbeidsavtaler
mellom oljeselskapene og andre aktører er inngått på
forretningsmessige vilkår. Hvis en transaksjon inn-
gås mellom selskaper som er i interessefellesskap,
må ligningsmyndighetene på vanlig måte kunne sikre
seg mot at særskattepliktig inntekt reduseres ved
markedsavvikende prissetting, ved å anvende skjønn
etter skatteloven § 13-1. Det kan være vanskelig for
ligningsmyndighetene å konstatere om vilkårene i
det konkrete tilfellet er påvirket av interessefelles-
skap, særlig hvis det gjelder sammensatte avtaler
som inneholder mange elementer. Departementet vil
følge utviklingen nøye, for å vurdere om det oppstår
behov for nærmere regulering på dette punktet.

Selv om petroleumsskatteloven § 5 første ledd
annet punktum oppheves, kan det oppstå tvil om hvil-
ke tilfeller som konkret faller innenfor deltakerbegre-
pet, jf. ovenfor. Vurderingene antas likevel å bli enk-
lere når det bygges på alminnelige skattemessige
prinsipper. Det vil således kunne være mulig å utfor-
me kontrakter der vederlaget til entreprenøren kan
variere med produsert volum uten at en slik samar-
beidspartner gis andel i oljeselskapets nettoresultat
av virksomheten på det aktuelle feltet. Det vises også
til petroleumsskatteloven § 6 nr. 5 som gir oljeselska-
pene anledning til å få avklart de skattemessige virk-
ningene av en konkret forestående transaksjon før
den gjennomføres.

Departementet foreslår at petroleumsskatteloven
§ 5 første ledd annet punktum oppheves straks med
virkning fra og med inntektsåret 2005.
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14.5.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

om at petroleumsskatteloven § 5 første ledd annet
punktum oppheves straks med virkning fra og med
inntektsåret 2005.

14.6 Utgiftsføring av restverdi for driftsmidler 
med kort levetid

14.6.1 Sammendrag
Etter departementets syn er det uheldig at de al-

minnelige reglene for realisasjon kan gi en ugunstig
skattemessig behandling av driftsmidler som utran-
geres på felt med kort produksjonstid. På denne bak-
grunn foreslår departementet at driftsmidler som
mister sin bruksverdi ved avslutning av petroleums-
produksjon, unntas fra reglene om realisasjon i petro-
leumsskatteloven § 3 bokstav f og § 5 femte ledd.
Forutsetningen er at driftsmidlet ikke kan selges eller
overføres til bruk på et annet felt, dvs. ikke lenger har
noen økonomisk verdi for skattyter. Når det gjelder
friinntekten, vises det for øvrig til forslaget om raske-
re fradragsprofil og korresponderende endring av re-
glene ved realisasjon, jf. ovenfor. En endring av fri-
inntektsperioden fra seks til fire år gjør det mindre
sannsynlig at driftsmidlet tas ut av bruk før det er inn-
rømmet fullt fradrag for friinntekt med 30 pst.

Departementet foreslår at skattyter kan føre tap
ved utrangering, dvs. restverdi etter avskrivning av
investering, til umiddelbart fradrag i utrangeringså-
ret. Ved umiddelbar utgiftsføring vil skattyter ikke
innrømmes rett til eventuell ytterligere friinntekt ut-
over det som allerede er kommet til fradrag frem til
utrangeringstidspunktet.

Det vises til forslag til § 3 f nytt femte ledd og § 5
femte ledd nytt niende punktum i petroleumsskatte-
loven.

Forslaget vil medføre at skattyter får fullt fradrag
for tap ved utrangering av driftsmiddel som avskrives
etter petroleumsskatteloven § 3 b på et tidligere tids-
punkt enn det petroleumsskatteloven tillater i dag.
Det foreslås at endringen bare skal gjelde for drifts-
midler som mister sin bruksverdi i forbindelse med at
produksjonen fra feltet opphører.

Departementet foreslår at § 3 f nytt femte ledd og
§ 5 femte ledd nytt niende punktum i petroleumsskat-
teloven skal tre i kraft med virkning for driftsmidler
som mister sin bruksverdi i inntektsåret 2005 eller se-
nere. Det vises til lovforslagene med tilhørende
ikrafttredelsesbestemmelse.

14.6.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

til § 3 f nytt femte ledd og § 5 femte ledd nytt niende
punktum i petroleumsskatteloven med tilhørende
ikrafttredelsesbestemmelse. 

14.7 Administrative og økonomiske konsekvenser
14.7.1 Sammendrag

Årlige provenyeffekter av forslaget om utbeta-
ling av undersøkelsesutgifter er svært usikre, og vil
bl.a. avhenge av hvor mange selskaper som vil være
utenfor skatteposisjon i fremtiden, og hvor store un-
dersøkelseskostnader disse vil ha. Retningsmessig
vil forslaget innebære noe redusert proveny på kort
og mellomlang sikt når skatteverdien av undersøkel-
seskostnader utbetales. Dette vil verdimessig mot-
svares av økte skatteinnbetalinger på lengre sikt på
grunn av reduserte skattefradrag og redusert refusjon
av endelig underskudd. Forslaget vil ha små prove-
nyeffekter målt som nåverdi over hele perioden når
man legger til grunn at dette er en risikofri forskyv-
ning av fradragene.

Forslaget om opphevelse av petroleumsskattelo-
ven § 5 første ledd annet punktum og fradragsføring
av restverdi, antas ikke å ha provenyeffekter av be-
tydning.

Den foreslåtte utbetalingsordningen ved opphør
av virksomhet på norsk sokkel forventes ikke å ha
provenyeffekt i forhold til dagens muligheter for
overføring av underskudd og overskytende friinn-
tekt. I en situasjon med overføring av underskudd og
overskytende friinntekt, kan en legge til grunn at fra-
dragspostene kommer til fullt fradrag hos det kjøpen-
de selskapet. Usikkerheten knytter seg til hvor mye
det kjøpende selskapet vil betale til selger, og er der-
med et spørsmål om fordeling av verdier mellom sel-
skapene som ikke påvirker statens proveny. Størrel-
sen på utbetalingene er forventet å være relativt liten
i forhold til statens samlede inntekter fra petroleums-
virksomheten. De fleste selskaper vil over tid få inn-
tekter som underskuddet kan føres mot. Utbetalings-
ordningen er likevel viktig for å sikre at nye aktører
utenfor skatteposisjon ikke står i en mindre gunstig
situasjon enn etablerte aktører i skatteposisjon.

Effekten av en raskere fradragsprofil for friinn-
tekten er en nåverdigevinst ved at selskapene får tid-
ligere fradrag. De årlige provenyeffektene for staten
vil være størst de første årene etter fremskyndingen.
Provenytapet vil være i størrelsesorden 200 og 700
mill. kroner for henholdsvis 2005 og 2006. Provenyet
for staten over hele fremskrivningsperioden vil være
om lag 3 mrd. kroner målt som nåverdi ved en risiko-
fri rente før skatt.

Utbetalingsordningene for leteunderskudd og
udekket underskudd og overskytende friinntekt ved
opphør av virksomhet, kan medføre noe merarbeid
administrativt. Tilsvarende gjelder for forslaget om
raskere fradragsprofil for friinntekten med tilhørende
endring av reglene om beregning av friinntekt ved re-
alisasjon, og forslaget om fradragsføring av skatte-
messig restverdi på felt med kort levetid. I praksis an-
tas det likevel at enkelte av de foreslåtte reglene bare
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vil komme til anvendelse på et begrenset antall tilfel-
ler det enkelte år, noe som vil redusere ressursbruken.

14.7.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar dette til orientering. 

15. REDERIBESKATNINGEN
15.1 Reduksjon av tonnasjeskatten
15.1.1 Sammendrag

Regjeringen har i skipsfartsmeldingen uttalt at
man i budsjettet for 2005 skal gå inn for å harmoni-
sere den norske tonnasjeskatten i forhold til euro-
peisk nivå, jf. St.meld. nr. 31 (2003-2004) avsnitt
6.3.2 og kapittel 7.

Departementet foreslår på denne bakgrunn at sat-
sene for tonnasjeskatten settes til gjennomsnittet av
tonnasjeskattenivået i Storbritannia, Danmark og
Nederland. Nivået på satsene vil da tilsvare satsene
ved innføringen av rederiskattesystemet i 1996. Sat-
sene for tonnasjeskatt for inntektsåret 2005 foreslås
derfor fastsatt til:

– kroner 0 for de første 1 000 nettotonn, deretter 
– kroner 18 pr. dag pr. 1 000 nettotonn opp til

10 000 nettotonn, deretter 
– kroner 12 pr. dag pr. 1 000 nettotonn opp til

25 000 nettotonn, deretter 
– kroner 6 pr. dag pr. 1 000 nettotonn.

Departementet går inn for å videreføre reglene
om reduksjon i satsene for skip og flyttbare innret-
ninger som tilfredsstiller miljøkrav fastsatt av Sjø-
fartsdirektoratet, jf. skatteloven § 8-16 første ledd an-
net punktum og forskrift 19. november 1999 nr. 1158
til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av
26. mars 1999 nr. 14 § 8-16-10 flg.

Det vises til forslag til skattevedtak for 2005 ka-
pittel 5 i St.prp. nr. 1 (2004-2005).

15.1.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  viser til sine merknader i Budsjett-

innst. S. nr. 1 (2004-2005), punkt 3.25.

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til Re-
gjeringens forslag til endringer i rederibeskatningen.
Endringene er en oppfølging av St.meld. nr. 31
(2003-2004) Vilje til vekst - for norsk skipsfart og
den maritime næring (skipsfartsmeldingen), hvor Re-
gjeringen signaliserte et behov for større harmonise-
ring av det norske rederibeskatningssystemet med
EU-nivå. F l e r t a l l e t  ser meget positivt på at Regje-

ringen i forslaget til statsbudsjett for 2005 harmoni-
serer satsene på tonnasjeskatt med nivået i Storbri-
tannia, Danmark og Nederland. F l e r t a l l e t  viser
videre til at endringene i regelverket for beskatning
av høy egenkapital og fastsettelse av normrente også
bidrar til å gjøre det norske rederiskattesystemet mer
konkurransedyktig. F l e r t a l l e t  ser også positivt på
at reglene om beskatning av valutasvingninger og
reglene om fristberegning ved oppretting av vilkårs-
brudd forbedres. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti,
Senterpartiet og Kystpartiet, viser for øvrig til at Re-
gjeringen vil oppnevne et utvalg som skal gjennomgå
den norske rederiskatteordningen. D i s s e  m e d -
l e m m e r  er positive til at det gjennomføres et slikt
arbeid, og understreker betydningen av å legge til ret-
te for stabile og fremtidsrettede rammevilkår, samt å
beholde hovedkontor og eierskap i Norge.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t ,  F r e m s k r i t t s p a r t i e t  o g  K y s t -
p a r t i e t  viser til at Regjeringens forslag til endrin-
ger i rederibeskatningen er en oppfølging av St.meld.
nr. 31 (2003-2004). D i s s e  m e d l e m m e r  er enige
i at det er nødvendig å harmonisere de norske skatte-
reglene for rederinæringen med andre lands regler,
slik at det norske systemet blir konkurransedyktig.

D i s s e  m e d l e m m e r  mener det også er nød-
vendig å gi andre fartøytyper i NOR tilsvarende kon-
kurransebetingelse og foreslår derfor å utvide netto-
lønnsordningen til å gjelde alle norske sjøfolk om
bord på konkurranseutsatte skip i NOR, bl.a. frakte-
fartøy, lasteskip, brønnbåter, taubåter og slepe- og
bergingsfartøy. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  viser samtidig til at det er viktig å ar-
beide internasjonalt for å hindre uheldig skattekon-
kurranse.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S e n t e r -
p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  viser til at Regjeringen
i skipsfartsmeldingen ble bedt om å oppnevne et ut-
valg som skal gjennomgå den norske rederiskatteord-
ningen. D i s s e  m e d l e m m e r  merker seg at det er
gått et halvt år uten at noe er skjedd. Dette er uheldig
med tanke på ønsket om å oppnå stabilitet knyttet til
næringens rammevilkår og ønsket om å legge til rette
for at hovedkontor og eierskap kan beholdes i Norge.
D i s s e  m e d l e m m e r  mener derfor det er viktig at
dette utvalget blir nedsatt så snart som mulig og at sa-
ken etter en høringsrunde kan komme til Stortinget til
behandling.
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15.2 Beskatning ved høy egenkapital og 
fastsettelse av normrente

15.2.1 Sammendrag
Departementet foreslår at selskapene gis anled-

ning til å ha en egenkapitalandel opp til 70 pst. av to-
talkapitalen uten at selskapene blir skattlagt etter re-
glene i skatteloven § 8-15 syvende ledd. Dersom
egenkapitalandelen overstiger 70 pst. av totalkapita-
len i henhold til balansen ved det regnskapsmessige
årsoppgjør, skal den delen av egenkapitalen som
overstiger 70 pst., multiplisert med en normrente, an-
ses som skattepliktig finansinntekt etter skatteloven
§ 8-15 annet ledd første punktum. Endringen ivaretar
i større grad enn etter gjeldende regler at egenkapital-
graden kan variere mellom de enkelte rederiene.

Det vises til forslag til endring i skatteloven § 8-
15 syvende ledd første punktum.

Lovendringen foreslås å tre i kraft straks med
virkning fra og med inntektsåret 2005.

Departementet foreslår at metoden for beregning
av normrenten fastsettes som årsgjennomsnittet av
renten på norske statsobligasjoner med tre års løpetid
i det aktuelle inntektsår tillagt et risikotillegg på 0,5
prosentpoeng. Dette tilsvarer metoden som er benyt-
tet for 2004. Departementet foreslår at denne meto-
den fastsettes i forskrift 19. november 1999 nr. 1158
til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av
26. mars 1999 nr. 14 § 8-15-1.

15.2.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til Re-
gjeringens forslag til endring i skatteloven § 8-15 sy-
vende ledd første punktum. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  viser til merknad i Budsjett-
innst. S. nr. 1 (2004-2005), kapittel 3.25, og går mot
Regjeringens forslag.

15.3 Endring av reglene om beskatning av 
valutasvingninger

15.3.1 Sammendrag
Skatteloven § 8-15 annet ledd første og annet

punktum innebærer bl.a. at valutagevinster og -tap
knyttet til gjeld i utenlandsk valuta inngår i skatte-
grunnlaget netto skattepliktige finansinntekter. Det
betyr at også valutagevinster og valutatap på gjeld
knyttet til erverv og drift av skip skattlegges løpende.
Dette til tross for at bare en andel av gjeldsrentene til-
svarende forholdet mellom finansaktiva og totalakti-
va i den regnskapsmessige balanse, henføres til fi-
nansinntektene, jf. skatteloven § 8-15 annet ledd fjer-
de punktum. For å sikre en bedre fordeling av valuta-
svingninger på gjeld mellom finansinntektene og

driftsinntektene, foreslår departementet at det innfø-
res en tilsvarende fordelingsnøkkel som i dag gjelder
for gjeldsrenter. Også valutasvingninger på fordrin-
ger bør etter departementets syn fordeles på tilsva-
rende måte. Departementets forslag innebærer såle-
des at valutasvingninger på fordringer og gjeld i
utenlandsk valuta skal fordeles mellom finansinntek-
tene og driftsinntektene tilsvarende forholdet mellom
finansaktiva og realaktiva i den regnskapsmessige
balanse. Ved beregningen skal eiendelenes verdi
fastsettes til gjennomsnittet av verdien ved inn-
tektsårets begynnelse og verdien ved inntektsårets
avslutning. Det vises til forslag til § 8-15 annet ledd
nytt fjerde, femte og sjette punktum.

For øvrige valutagevinster og valutatap som ikke
følger sammenslåingsprinsippet vil § 8-15 annet ledd
første og annet punktum fortsatt gjelde. Slike valuta-
gevinster og valutatap er ikke direkte knyttet til er-
verv og drift av skip, og bør derfor inngå i skatte-
grunnlaget netto skattepliktige finansinntekter. Det
betyr bl.a. at gevinster og tap ved realisasjon av kon-
tantbeholdninger i utenlandsk valuta fortsatt vil inn-
gå i skattegrunnlaget netto skattepliktige finansinn-
tekter.

Lovendringen foreslås å tre i kraft straks med
virkning fra og med inntektsåret 2005.

Departementet vil i forskrift til skatteloven gi
overgangsregler til den foreslåtte lovendringen.
Overgangsreglene bør sikre at valutasvingninger på
fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er skatteplik-
tige/fradragsberettigede fram til 1. januar 2005. Va-
lutasvingninger på fordringer og gjeld i utenlandsk
valuta etter 1. januar 2005 bør fordeles mellom fi-
nansinntektene og driftsinntektene tilsvarende for-
holdet mellom finansaktiva og realaktiva i den regn-
skapsmessige balanse, se omtalen av lovforslaget
ovenfor.

15.3.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til Re-
gjeringens forslag til skatteloven § 8-15 annet ledd
nytt fjerde, femte og sjette punktum. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  viser til merknad i Budsjett-
innst. S. nr. 1 (2004-2005), kapittel 3.25, og går mot
Regjeringens forslag.

15.4 Endring av reglene om fristberegning ved 
oppretting av vilkårsbrudd

15.4.1 Sammendrag
Etter departementets syn er det i utgangspunktet

viktig med en relativt kort rettefrist ved brudd på vil-
kårene for særskilt rederibeskatning. Skattefriheten
innenfor ordningen skal kun gjelde for skipsfarts-
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virksomheten og det som naturlig hører til denne.
Skattefriheten gir imidlertid skattyter incentiver til å
legge også annen virksomhet inn under ordningen.
For å unngå slike tilpasninger bør reglene være stren-
ge, og konsekvensene ved brudd på vilkårene for ord-
ningen bør håndheves strengt. Dette må antas å ha en
preventiv effekt mot uønskede tilpasninger til ord-
ningen. Etter departementets oppfatning ivaretas dis-
se hensynene av gjeldende regler i § 8-17 tredje ledd.

På grunn av at bruddet må rettes innen to måne-
der etter at det oppsto, kan det oppstå tilfeller hvor
skattyter ikke oppdager brudd på vilkårene før fristen
for retting er utløpt. Dette kan gi urimelige utslag der-
som vilkårsbruddet er av bagatellmessig art eller vil-
kårsbruddet ligger utenfor selskapets kontroll. I slike
tilfeller må selskapet tre ut av ordningen, og det vil
skje et skattemessig inntektsoppgjør etter reglene i
§ 8-17 annet ledd. Departementet finner at det i slike
tilfeller kan være grunn til å myke opp fristbereg-
ningsreglene noe. Departementet foreslår at ved uve-
sentlige vilkårsbrudd og vilkårsbrudd utenfor selska-
pets kontroll, skal rettefristen først begynne å løpe fra
det tidspunktet selskapet burde ha oppdaget bruddet.
Et uvesentlig vilkårsbrudd kan for eksempel være at
et selskap innenfor ordningen betaler en reiseregning
som egentlig skulle være dekket av et nærstående sel-
skap utenfor ordningen. I slike tilfeller vil det forelig-
ge et lån i strid med reglene i § 8-12. Et eksempel på
et vilkårsbrudd utenfor selskapets kontroll kan være
at selskapet sitter med en minoritetsandel i et under-
liggende selskap innenfor ordningen, og hvor det un-
derliggende selskapet treffer en avgjørelse som gjør
at eierandelen ikke lenger oppfyller kravene i § 8-11.
Departementet vil understreke at forslaget er ment
som en sikkerhetsventil for å fange opp særlig urime-
lige utslag av gjeldende fristberegningsregler i § 8-17
tredje ledd første punktum. Det vises til forslag til
§ 8-17 tredje ledd nytt annet punktum.

Departementet foreslår videre at gjeldende § 8-
17 tredje ledd annet punktum om at opprettingsad-
gangen bare gjelder én gang i løpet av en treårsperio-
de ved brudd på vilkår i § 8-12 og § 8-13 første og
annet ledd, også skal gjelde ved uvesentlige vilkårs-
brudd og vilkårsbrudd utenfor selskapets kontroll.
Det vises til forslag til § 8-17 tredje ledd nytt fjerde
punktum.

I enkelte tilfeller kan det være vanskelig for sel-
skapene å få solgt en ulovlig eiendel før fristen for
retting utløper. Departementet foreslår derfor at lig-
ningskontoret kan gi en fristforlengelse dersom skatt-
yter godtgjør at det vil medføre særlige ulemper å ret-
te feilen innen fristen. Det vises til forslag til § 8-17
tredje ledd nytt tredje punktum.

Nåværende § 8-17 tredje ledd annet og tredje
punktum blir nytt fjerde og femte punktum.

Lovendringen foreslås å tre i kraft straks med
virkning fra og med inntektsåret 2005.

15.4.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Sosialistisk Venstreparti, slutter seg til Re-
gjeringens forslag til skatteloven § 8-17 tredje ledd
nytt tredje punktum. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  viser til merknad i Budsjett-
innst. S. nr. 1 (2004-2005), kapittel 3.25, og går mot
Regjeringens forslag.

15.5 Administrative og økonomiske konsekvenser
15.5.1 Sammendrag

Forslaget under punkt 15.4 medfører at Sentral-
skattekontoret for storbedrifter må vurdere om det
foreligger uvesentlig vilkårsbrudd eller vilkårsbrudd
utenfor selskapets kontroll. Kontoret må videre vur-
dere fra hvilket tidspunkt selskapet burde ha oppda-
get vilkårsbruddet. Departementet antar at lovforsla-
get i noen grad vil øke arbeidsmengden for kontoret.
De øvrige forslagene antas ikke å ha administrative
konsekvenser av betydning.

De foreslåtte endringene i rederiskattesystemet
anslås på usikkert grunnlag å gi et påløpt provenytap
på om lag 110 mill. kroner i 2005. Den bokførte ef-
fekten vil i sin helhet komme i 2006.

Reduserte tonnasjesatser anslås isolert sett å re-
dusere provenyet med 50 mill. kroner.

Lempningen i egenkapitalkravet anslås på svært
usikkert grunnlag å medføre et provenytap innenfor
rederiskatteordningen på om lag 10 mill. kroner i
2005. Rederiskatteordningen gir incentiver til å ta
opp lån på aksjonærens hånd utenfor ordningen hvor
renteutgifter fullt ut kommer til fradrag, og skyte lå-
nebeløpet inn som egenkapital i rederiselskapet. En
endring i egenkapitalkravet vil derfor også innebære
et provenytap innenfor det ordinære skattesystemet,
som følge av at aksjonærer får fradrag for gjeldsren-
ter utenfor rederiskatteordningen. Dette provenytapet
anslås på svært usikkert grunnlag til 50 mill. kroner.

Endringen i reglene om beskatning av valuta-
svingninger antas å være provenynøytral gitt tilfreds-
stillende overgangsregler.

Oppmykingen i reglene om fristberegning ved
oppretting av vilkårsbrudd samt forskriftsfesting av
metode for beregning av normrenten antas også å
være provenynøytrale endringer.

Rederinæringen vil også bli påvirket av de end-
ringene som foreslås i forbindelse med skatterefor-
men, herunder forslaget om skattefritak for aksjeinn-
tekter i selskapssektoren og redusert formuesskatt. Se
nærmere om implementering av fritaksmetoden
innenfor rederiskatteordningen i proposisjonens av-
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snitt 6.5.8.1. Fritaksreglene vil bl.a. medføre at finan-
sielle aksjeinntekter som i dag skattlegges løpende
innenfor ordningen, vil bli fritatt for beskatning. Fri-
taksreglene vil gjelde alle aksjeinntekter som norske
selskapsaksjonærer har fra andre EØS-land. Flere eu-
ropeiske land har dessuten i de senere år innført ton-
nasjeskatteregimer, og EU-kommisjonen og ESA har
revidert sine retningslinjer om statsstøtte til skips-
fartsnæringen. Departementet vil i lys av dette sette
ned et utvalg som skal vurdere de særskilte rede-
riskattereglene i Norge.

15.5.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar dette til orientering. 

16. AVVIKLING AV ORDNINGEN MED 
FRADRAG FOR AVSETNINGER TIL 
FELLESEID ANDELSKAPITAL I VISSE 
SAMVIRKEFORETAK

16.1 Sammendrag
I St.meld. nr. 29 (2003-2004) Om skattereform

uttalte Finansdepartementet at det ved utforming av
reglene om beskatning av næringsinntekt bør legges
avgjørende vekt på hensynet til effektiv ressursbruk.
Dette tilsier at inntekter bør skattlegges med samme
effektive skattesats, uavhengig av eierform. Regelen
om fradrag for avsetninger til felleseid andelskapital
innebærer at for samvirkeforetak som kan benytte
seg av hele fradraget, kan den effektive skattesatsen
på overskudd reduseres fra 28 pst. 23,8 pst. Dette er
ikke i samsvar med det grunnleggende prinsippet om
nøytralitet i beskatningen.

Etter departementets oppfatning skiller mulighe-
tene til egenkapitaloppbygging i samvirkeforetakene
seg ikke fra mulighetene til kapitaloppbygging i an-
dre foretak på en slik måte at forskjellen kan begrun-
ne den særlige skattesubsidieringen av kapitalopp-
bygging som visse samvirkeforetak innenfor det eta-
blerte samvirket i dag har. Ordningen med fradrag for
avsetninger til felleseid andelskapital bryter med det
alminnelige prinsipp om at egenkapital skal bygges
opp med beskattede midler, enten ved at skattlagt
overskudd holdes tilbake eller ved at eiere/medlem-
mer skyter inn sine beskattede midler. Dette prinsipp
bør nå gjøres gjeldende også for alle samvirkefore-
tak.

På bakgrunn av det ovennevnte foreslås det at
ordningen med fradrag for avsetninger til felleseid
andelskapital avvikles. Det vises til forslag til endrin-
ger i skatteloven § 10-50.

Provenyøkningen som følge av å fjerne det særli-
ge fradraget for visse samvirkeforetak anslås på
svært usikkert grunnlag til 30 mill. kroner påløpt i
2005. Fordi samvirkeforetak er etterskuddspliktige,

vil denne endringen ikke gi bokførte inntekter før i
2006.

Departementet foreslår at endringen trer i kraft
straks med virkning fra og med inntektsåret 2005.

16.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti,
Senterpartiet og Kystpartiet, slutter seg til Regjerin-
gens forslag til endringer i skatteloven § 10-50. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i ,
S e n t e r p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  mener at det
fortsatt bør være en skattemessig begunstigelse av
visse samvirkeforetak, og går derfor imot Regjerin-
gens forslag til endringer i skatteloven § 10-50.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,
K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e  viser til at
hensynet til nøytralitet i beskatningen tilsier at inn-
tekter bør skattlegges med samme effektive skatte-
sats, uavhengig av eierform. Ordningen med fradrag
for avsetninger til felleseid andelskapital for samvir-
keforetak innebærer at den effektive skattesatsen på
overskudd kan reduseres til 23,8 pst. Ordningen er
dermed i strid med nøytralitetsprinsippet, og d i s s e
m e d l e m m e r  slutter seg på denne bakgrunn til Re-
gjeringens forslag til endringer i skatteloven § 10-50.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  viser til at Fremskrittspartiet i sitt
alternative statsbudsjett har gått imot Regjeringens
forslag på dette punkt. D i s s e  m e d l e m m e r  viser
videre til budsjettavtalen mellom regjeringspartiene
og Fremskrittspartiet og at det er på bakgrunn av den-
ne  d i s s e  m e d l e m m e r  slutter seg til Regjerin-
gens forslag.

17. OPPHEVELSE AV PROSENTLIGNING 
FOR BOLIGBYGGELAG

17.1 Sammendrag
Etter departementets vurdering er det ikke sær-

skilte hensyn som tilsier at boligbyggelag skal be-
handles gunstigere skattemessig enn andre samvirke-
foretak eller andre typer foretak. Lagene konkurrerer
med andre boligbyggere, og bør ha de samme kon-
kurransevilkår som disse. Det kan etter departemen-
tets vurdering ikke være avgjørende at et boligbygge-
lags midler ikke er eiet av medlemmene på samme
måte som i et aksjeselskap. Eierforhold har normalt
ikke betydning for om økonomisk virksomhet skal
skattlegges fullt ut eller ikke.

Departementet viser også til at det er praktiske
problemer knyttet til gjeldende ligningsmåte for bo-
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ligbyggelag. I en del tilfeller kan det være vanskelig
å avgjøre hvilken del av lagets virksomhet som skal
prosentlignes, og hvilken del som skal regnskapslig-
nes etter ordinære regler.

På denne bakgrunn finner departementet det hen-
siktsmessig at boligbyggelagenes skattepliktige inn-
tekt fastsettes etter de alminnelige reglene i skatte-
lovgivningen. Dette innebærer at boligbyggelag
skattlegges på samme måte som andre virksomheter
med begrenset ansvar, dvs. etter de samme reglene og
skattesatsene som gjelder for aksjeselskap. Dette vil
føre til at valg av organisasjonsform gjøres ut fra an-
dre motiv enn mulige skattefordeler knyttet til en
særskilt ligningsmåte.

Særregelen om prosentligning i skatteloven § 10-
51 foreslås etter dette opphevet.

For andre samvirkeforetak enn boligbyggelag
gjelder særlige regler om fradragsrett for avsetninger
til felleseid andelskapital. Boligbyggelagene er ikke
omfattet av disse særreglene. Reglene om fradrags-
rett for avsetninger til felleseid andelskapital foreslås
opphevet med virkning fra og med inntektsåret 2005,
jf. kapitlet ovenfor. Forslagene innebærer at bolig-
byggelag og andre samvirkeforetak vil bli skattemes-
sig likestilt.

En overgang til ordinær beskatning av regn-
skapsmessig overskudd for boligbyggelag, anslås på
usikkert grunnlag å gi økt proveny på i størrelsesor-
den 50 mill. kroner påløpt i 2005. I og med at bolig-
byggelag er etterskuddspliktige, vil denne endringen
ikke gi bokførte inntekter før i 2006.

Departementet antar at en regelendring som fore-
slått, vil medføre forenklinger for ligningsmyndighe-
tene. Det blir unødvendig å gjennomføre både pro-
sentinntektsberegning og inntektsberegning på ordi-
nær måte for å undersøke hva som gir lavest inntekt.
Betydningen av å trekke et skille mellom omsetning
med medlemmer og omsetning med andre blir også
redusert. Forslaget innebærer at det er uten betydning
for skattleggingen om inntekter skriver seg fra kapi-
tal som er plassert innenfor eller utenfor den ordinære
virksomheten til boligbyggelaget. Erfaring viser at
sistnevnte avgrensing kan være vanskelig å foreta i
praksis.

Etter departementets syn innebærer ikke en end-
ring som skissert foran overgangsproblemer av sær-
lig art. Boligbyggelagene kan også i dag skattlegges
etter regnskap der dette er mer gunstig enn skattleg-
ging av den inntekten som vinnes av lagets formue.
Lagene har derfor normalt ført et ordinært skatte-
regnskap i tillegg til beregningene av skattepliktig
inntekt etter særreglene i § 10-51. På denne bakgrunn
ser departementet ikke behov for særskilte over-
gangsregler ved omleggingen til ordinær over-
skuddsbeskatning. Det er de skattemessige, bokførte
verdier pr. 31. desember 2004 som skal legges til

grunn som ligningsverdier ved overgangen til obliga-
torisk regnskapsligning fra 2005.

Departementet foreslår at endringen trer i kraft
straks med virkning fra og med inntektsåret 2005.

17.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti,
Senterpartiet og Kystpartiet, slutter seg til Regjerin-
gens forslag om å oppheve skatteloven § 10-51.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i ,
S e n t e r p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  viser til at
Stortinget har vedtatt en ny lov om boligbyggelag
som snart skal tre i kraft. Boligbyggelagene vil da få
den fulle økonomiske risiko ved utbygging av nye
borettslagsprosjekter, og dette forutsetter oppbyg-
ging av egenkapital. Den foreslåtte endringen i be-
skatningen av boligbyggelag vil gjøre slik oppbyg-
ging vanskelig, fordi boligbyggelagene ikke har mu-
lighet til å hente inn ny egenkapital fra eierne. D i s -
s e  m e d l e m m e r  mener at boligbyggelagenes be-
tydelige rolle som brede medlems eide bedrifter be-
grunner dagens særskilte skatteregler. D i s s e
m e d l e m m e r  går imot Regjeringens forslag om å
oppheve skatteloven § 10-51.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,
K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e  mener at
det ikke er særskilte hensyn som tilsier at boligbyg-
gelag skal behandles gunstigere skattemessig enn an-
dre samvirkeforetak eller andre typer foretak. D i s s e
m e d l e m m e r  viser også til at det er praktiske pro-
blemer knyttet til gjeldende ligningsmåte for bolig-
byggelagene. På denne bakgrunn finner d i s s e
m e d l e m m e r  det hensiktsmessig at boligbyggela-
genes skattepliktige inntekt fastsettes etter de almin-
nelige reglene i skattelovgivningen.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  viser til at Fremskrittspartiet i sitt
alternative statsbudsjett har gått imot Regjeringens
forslag på dette punkt. D i s s e  m e d l e m m e r  viser
videre til budsjettavtalen mellom regjeringspartiene
og Fremskrittspartiet og at det er på bakgrunn av den-
ne  d i s s e  m e d l e m m e r  slutter seg til Regjerin-
gens forslag.

18. RENTE FOR FREMFØRING AV 
NEGATIV GRUNNRENTEINNTEKT FOR 
KRAFTVERK

18.1 Sammendrag
En forutsetning for nøytral grunnrenteskatt er

bl.a. at eventuell negativ grunnrenteinntekt kan frem-
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føres med rente. Dette er nødvendig for å unngå at
ubenyttet negativ grunnrenteinntekt skal tape økono-
misk verdi fram til fradragstidspunktet. Dersom ne-
gativ grunnrenteinntekt ikke fremskrives med rente,
vil ikke kraftforetaket økonomisk sett få fullt fradrag
for hele investeringen. Det vises til St.prp. nr. 1
(2004-2005) avsnitt 2.4.8 for en nærmere vurdering
av prinsipper for nøytral grunnrenteskatt.

Ubenyttet negativ grunnrenteinntekt medfører i
realiteten at kraftforetakene har en fordring på staten,
og fremføringsrenten tilsvarer lånerenten på denne
fordringen. Den korrekte renten tilsvarer investore-
nes alternativavkastning på den ubenyttede negative
grunnrenteinntekten. Ettersom det ikke kreves skatt
på rentepåslaget ved fremføring av ubenyttet negativ
grunnrenteinntekt, er det alternativavkastningen etter
skatt som er det relevante sammenligningsgrunnla-
get. Følgelig skal det benyttes en rente etter skatt for
å fremføre ubenyttet negativ grunnrenteinntekt.

Etter gjeldende regler fastsettes renten for frem-
føring av negativ grunnrenteinntekt til en rente før
skatt, jf. forskrift til skatteloven § 18-8-4. Ettersom
det korrekte sammenligningsgrunnlaget for fremfø-
ringsrenten er alternativavkastningen etter skatt, har
kraftforetakene isolert sett blitt overkompensert med
mellom 2,5 og 2,9 prosentpoeng for fremføring av
negativ grunnrenteinntekt siden grunnrenteskatten
ble innført i 1997.

Basert på innsamlede tall fra ECON/EBL for inn-
tektsåret 2002 anslår departementet at effekten av
denne overkompenseringen tilsvarer en akkumulert
skatteverdi på vel 1 mrd. kroner i 2002. En del av
overkompensasjonen er imidlertid gitt til kraftverk
som uansett ikke kommer i grunnrenteskatteposisjon
i løpet av levetiden, slik at det samlede provenytapet
for staten av for høy rente er lavere enn dette.

Etter departementets syn skaper en slik overkom-
pensering av ubenyttet negativ grunnrenteinntekt
uheldige skjevheter i grunnrenteskatten. Isolert sett
vil dette innebære at et prosjekt med positiv nåverdi
(dvs. hvor det er en grunnrente), men med negativ
grunnrenteinntekt i deler av levetiden, blir skattlagt
lavere enn et tilsvarende prosjekt med identisk nåver-
di, men som ikke er i negativ grunnrenteposisjon i lø-
pet av levetiden. Er perioden med negativ grunnren-
teinntekt tilstrekkelig lang, kan overkompensasjon i
fremføringsrenten også innebære at grunnrenten ikke
blir beskattet i det hele tatt. Skattebelastningen, og
dermed investorenes avkastningskrav, vil derfor av-
henge av inntektsprofilen i et prosjekt, selv om nå-
verdien er den samme. Dette kan skape uheldige
vridninger i investeringsincentivene i kraftproduk-
sjon.

Departementet foreslår at renten for fremføring
av negativ grunnrenteinntekt, jf. forskrift til skattelo-
ven § 18-8-4, endres slik at den tilsvarer en rente etter

skatt. Videre kreves endring av skatteloven § 18-3
fjerde ledd annet punktum. I dag gir bestemmelsen
anvisning på at normrenten for beregning av friinn-
tekt skal avvendes som fremføringsrente. Endringen
foreslås gitt virkning fra og med 1. januar 2005.

Forslaget vil ha begrenset påløpt proveny-
virkning ettersom det kun vil ha virkning for de kraft-
verkene som i 2005 uansett går fra en negativ til en
positiv grunnrenteskatteposisjon. Slike kraftverk vil i
utgangspunkt dessuten ha relativt lite akkumulert ne-
gativ grunnrenteinntekt som renteendringen vil gi ut-
slag for. Dette skyldes at akkumulert negativ grunn-
renteinntekt må være mindre enn positiv grunnrente-
inntekt i 2005 for at forslaget skal ha virkning dette
året.

På lengre sikt vil endret fremføringsrente inne-
bære at samlet fradrag for fremført negativ grunnren-
teinntekt blir mindre enn etter gjeldende regler. Føl-
gelig vil kraftverk som i dag er i negativ grunnrente-
skatteposisjon komme i skatteposisjon på et tidligere
tidspunkt. Kraftforetak med mange slike verk vil
over tid få økt skattebelastning som følge av endrin-
gen. Dette må imidlertid ses i sammenheng med at
disse kraftverkene hittil er overkompensert ved for
høy rente som reduserer den samlede skattebelastnin-
gen på investeringen. Endringen vil ikke ha betyd-
ning for kraftverk som enten allerede er i eller aldri
kommer i grunnrenteskatteposisjon.

Forslaget vil ikke ha vesentlige administrative
konsekvenser. Det vises til forslag om endring i skat-
teloven § 18-3 fjerde ledd annet punktum og i for-
skrift til skatteloven § 18-8-4.

18.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

om endring av skatteloven § 18-3 fjerde ledd andre
punktum. 

19. SKATTEPLIKT FOR UNDERKURS VED 
FØRTIDIG INNFRIELSE AV 
FASTRENTELÅN

19.1 Sammendrag
Etter gjeldende rett er underkurs ved førtidig inn-

frielse av fastrentelån alltid fradragsberettiget hos
profesjonelle, næringsdrivende långivere, men ikke
skattepliktig inntekt hos låntaker (forbruker) som har
tatt opp lånet uten tilknytning til næringsvirksomhet.
Samtidig vil slike låntakere ha full fradragsrett ved
eventuell innfrielse av fastrentelånet mot overkurs.

De asymmetriske løsninger etter gjeldende rett
benyttes aktivt, og antagelig også effektivt, i fi-
nansnæringens markedsføring av tilbud om fastrente-
lån. En førtidig innfrielse av fastrentelån til under-
kurs er attraktiv for begge parter. Långiver får fra-
drag for tapet og kan låne ut pengene på nytt til høy-
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ere rente. Låntaker utenfor næringsvirksomhet mot-
tar underkursen skattefritt. Den foreliggende asym-
metri leder også til at førtidig innfrielse av
fastrentelån utenfor næring blir skattemessig fordel-
aktig for låntaker uansett hvordan markedsrenten ut-
vikler seg.

Låntakers manglende skatteplikt for underkurs
ved innfrielse av fastrentelån uten tilknytning til lån-
takers næringsvirksomhet synes utilsiktet og ube-
grunnet.

Departementet foreslår derfor å innføre skatte-
plikt for underkurs som långiver godtgjør låntaker
ved førtidig innfrielse av fastrentelån også utenfor
næring.

Forslaget innebærer at man oppnår symmetrisk
skattemessig behandling av inntekt og utgift knyttet
til førtidig innfrielse av fastrentelån mellom profesjo-
nelle långivere og låntakere som tar opp fasterentelån
utenfor næring (forbrukere). Samtidig innføres sym-
metrisk behandling av låntakere generelt, slik at før-
tidig innfrielse av fastrentelån alltid vil medføre krav
om inntektsføring av eventuell underkurs eller rett til
fradrag for overkurs.

Lovendringen foreslås å tre i kraft straks med
virkning fra 1. januar 2005. Det vises til utkast til
skatteloven § 5-1 nytt tredje ledd.

Underkurs ved innfrielse av fastrentelån oppstår
når markedsrenten øker sett i forhold til fastrenten
som lånet er avtalt til. Med den siste tids rentereduk-
sjoner antar departementet at innfrielse av fastrente-
lån til underkurs foregår i svært begrenset omfang.
Forslaget anslås derfor å ha en begrenset provenyef-
fekt. Over tid vil innføring av skatteplikt på dette
punktet imidlertid kunne gi en viss provenyøkning,
da låntakerne ikke lenger vil kunne motta en skattefri
gevinst.

Forslaget kan enkelt innarbeides i administrative
rutiner og antas ikke å medføre administrative ulem-
per av betydning verken for långiverne, låntakerne
eller ligningsmyndighetene.

19.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

til skatteloven § 5-1 nytt tredje ledd. 

20. ENDRINGER I SKATTEREGLENE FOR 
LANDBRUKET

20.1 Føderåd
20.1.1 Sammendrag

Føderåd er en form for pensjonsordning ved eier-
skifter innen landbruket, og innebærer at overdrage-
ren betinger seg løpende naturalytelser i form av
jordbruksprodukter, ved, fritt hus, strøm og lignende.

Også kontantytelser kan være aktuelt. Overdrageren
bli inntektsbeskattet for verdien av de løpende ytelse-
ne. Den som yter føderåd får tilsvarende fradrag for
kostnadene forbundet med føderådsytelsene. I hen-
hold til forskrift 5. mars 1984 nr. 1256 § 3 fjerde og
femte ledd, tillegges den kapitaliserte verdi av de år-
lige ytelsene eiendommens kostpris og fordeles som
kostpris for øvrig. Dette innebærer at det gis dobbelt
fradrag for den del av føderådsverdien som legges på
avskrivbare driftsmidler, og når føderådsverdien til-
legges ikkeavskrivbare driftsmidler som senere ge-
vinstbeskattes ved realisasjon. Ordningen med dob-
belt fradrag er prinsipielt uheldig, og bør oppheves.
Den løpende fradragsrett for føderådsytelser bør vi-
dereføres, mens den kapitaliserte verdi av føderåds-
forpliktelsene ikke lenger tillates tillagt den nye eiers
kostpris for eiendeler i næringen. Dette bør for øvrig
også gjelde for føderåd som består av bruksretter og
naturalia som representerer uttak/inntektsavståelser,
uten å være noen reell utgift for den nye eieren.

Det bemerkes for ordens skyld at den foreslåtte
omleggingen ikke innebærer noen endring i adgan-
gen til å regne den kapitaliserte verdi av føderådsfor-
pliktelser som en del av oppgjøret for eiendomsover-
dragelsen. Endringen medfører bare at erververens
kostpris til fordeling på de enkelte eiendeler som de-
res nye skattemessige inngangsverdi, skal være eks-
klusive kapitalisert verdi av føderådet.

Siden dagens ordning følger av langvarig og fast
likningspraksis, bør innstrammingen skje ved en lov-
endring. Det vises til forslag til endring av skattelo-
ven § 8-1 niende ledd. Endringen foreslås å tre i kraft
fra og med inntektsåret 2005.

20.1.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti,
Senterpartiet og Kystpartiet, slutter seg til Regjerin-
gens forslag til endring av skatteloven § 8-1 niende
ledd. 

F l e r t a l l e t  viser til at det etter dagens ordning
gis dobbelt fradrag for den del av føderådsverdien
som legges på avskrivbare driftsmidler, og når føde-
rådsverdien tillegges ikke avskrivbare midler som se-
nere gevinstbeskattes ved realisasjon. F l e r t a l l e t
mener at dobbelt fradrag er prinsipielt uheldig og
slutter seg derfor til forslaget til endringer i skatte-
lovens § 8-1 niende ledd.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i ,
S e n t e r p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  viser til at da-
gens ordning følger av langvarig og fast lignings-
praksis, og at den foreslåtte endringen vil gi en skat-
teskjerpelse.
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D i s s e  m e d l e m m e r  mener dette er uheldig
og  går  imot  Regjeringens  forslag  til s katteloven
§ 8-1 niende ledd.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  viser for øvrig til merknader i Bud-
sjett-innst. S. nr. 1 (2004-2005) kapittel 2. 

20.2 Gevinstbeskatning ved realisasjon av 
landbrukseiendom

20.2.1 Sammendrag
Realisasjon av landbrukseiendom kan skje uten

gevinstbeskatning når eieren har eid eiendommen i
mer enn 10 år, jf. skatteloven § 9-3 sjette ledd. For re-
alisasjon før det er gått 10 år, men etter fem år, gis fri-
tak for en femdel av gevinsten for hvert hele år ut
over fem. Skattefritaket omfatter gevinst på grunn og
bygninger. Også avskrivbare bygninger omfattes,
men ikke løsøre. Bare dersom våningshuset realise-
res separat med en naturlig arrondert tomt, kommer
skatteloven § 9-3 annet ledd til anvendelse med sin
ettårsfrist for skattefritak for boliggevinst. I normal-
tilfellene der våningshuset følger jordbrukseiendom-
men for øvrig, gjelder den strengere tiårsregelen der-
for også boligdelen av eiendommen.

Hovedregelen i skatteloven er at gevinst ved rea-
lisasjon av næringseiendom er skattepliktig inntekt.
For næringsdrivende følger dette av skatteloven § 5-
1 første ledd. Realisasjon av fast eiendom i andre næ-
ringer enn i landbruket vil være skattepliktig uavhen-
gig av eiertiden. I forhold til dette har skattefritaket
for landbrukseiendommer en svak begrunnelse, og
innebærer en favorisering i forhold til andre nærings-
drivende som selger seg ut av virksomheten. Fritaket
gjelder for øvrig også gevinst som skyldes verdistig-
ning ved fradragsførte investeringer på næringseien-
dommen, for eksempel nydyrking av jord, veibyg-
ging og planting av skog, samt avskrivninger ut over
verdifall på driftsbygninger.

Finansdepartementet foreslår at den generelle ti-
årsregel i landbruket avvikles fra 2005, slik at de van-
lige gevinstskattereglene for næringseiendom og bo-
ligeiendom blir gjeldende fullt ut. Det vises til forslag
til opphevelse av skatteloven § 9-3 sjette ledd.

VÅNINGSHUS

Ved en opphevelse av skattefritaket ved 10-års
eiertid bør våningshus på gårdsbruk med passende
tomt kunne skilles ut og følge reglene om gevinstbe-
skatning av bolig eller fritidsbolig etter de generelle
reglene. I dag kan boligeiendom selges skattefritt
dersom eieren har brukt boligen som fast bolig i
minst ett av de siste to årene før realisasjonen (ettårs-
regelen, jf. skatteloven § 9-3 annet ledd). Fritidsbolig
er unntatt fra skatteplikt når eieren har brukt bygnin-
gen som egen fritidsbolig i minst fem av de siste åtte

årene før realisasjonen (femårsregelen, jf. skattelo-
ven § 9-3 fjerde ledd). Bønder bør likestilles skatte-
messig med andre som eier og selger egen bolig og
fritidsbolig. Finansdepartementet legger derfor opp
til at de generelle fritaksreglene for egen bolig- og
fritidsbolig gjøres anvendelige også i landbruket.

Forslaget innebærer at ettårsregelen, evt. femårs-
regelen også skal omfatte våningshuset med en natur-
lig arrondert tomt. Departementet kan ikke se avgjø-
rende praktiske eller ligningstekniske problemer
knyttet til en slik avgrensning. Hva som anses som en
naturlig tomt vurderes konkret i det enkelte tilfellet.
Ved en slik vurdering tas det hensyn til bebyggelsen,
atkomst, topografi og lignende. Ved en gevinstbereg-
ning der boligdelen har skattefritak, mens næringsde-
len ikke har det, må både en felles kostpris og et felles
salgsvederlag for de to delene fordeles forholdsmes-
sig etter verdien av hver av delene (på henholdsvis
ervervs- og salgstidspunktet).

Ved realisasjon av bare ubebygd del av eiendom-
men, f.eks. av jordarealet, vil boligbeskatningsregi-
met ikke gjelde. Boligregimet vil heller ikke gjelde
for ubebodd eiendom eller for bygning som bebos av
andre enn eieren, for eksempel en føderådsbygning.

Departementet bemerker for øvrig at det bare er
fast bolig på jordbrukseiendom som regnskapslignes
og som anses som en integrert del av landbrukseien-
dommen. En bondes egen, privatbrukte hytte i utmar-
ken, og skogeiers våningshus i skogen, blir altså pro-
sentlignet og faller allerede i dag inn under gevinst-
skattereglene for hytter og boliger, dersom de selges
separat fra den samlede eiendom. Ved samlet salg av
hele eiendommen inklusive slik hytte eller fast
skogsbolig, anvendes i dag tiårsregelen på hele eien-
dommen. Ved en opphevelse av tiårsregelen vil fem-
årsregelen kunne anvendes på hyttedelen, og ettårsre-
gelen på skogsboligdelen, også ved samlet eiendoms-
salg.

Etter ligningspraksis kan inntil to utleiehytter
inngå i jordbruks- eller skogbruksvirksomheten,
mens flere enn to utleiehytter regnes som egen næ-
ring. Bare førstnevnte tilfelle blir påvirket av omleg-
gingen.

Det vises til forslag til endring av skatteloven
§ 9-3 annet ledd.

FAMILIEOVERDRAGELSER

Departementet har ikke funnet grunn til å unnta
familieoverdragelser eller lignende fra den nye ge-
vinstskatteplikt etter lengre eiertid. 

OPPREGULERING AV INNGANGSVERDI SOM 
OVERGANGSORDNING

For å beregne selgers gevinst ved realisasjonen
må det fastsettes en inngangsverdi på eiendommen.
Det må her tas stilling til om det skal åpnes for opp-
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regulering per 1. januar 2005 for eier som kunne ha
solgt skattefritt etter de gamle reglene. Problemstil-
lingen er langt på vei om urealisert verdistigning un-
der et skattefritt regime skal vernes mot gevinstbe-
skatning også etter innstrammingen av dette regimet,
slik at innstrammingen bare vil gjelde verdistigning
etter regimeskiftet.

Departementet foreslår at det gis adgang til en
sjablonmessig oppregulering for tidsrommet fra nå-
værende eiers erverv frem til 31. desember 2004, og
at departementet får hjemmel til å fastsette nærmere
bestemmelser. I Ot.prp. nr. 16 (1991-1993) ble det i
avsnitt 3.2.2 foreslått en sjablonmessig oppregule-
ring i samsvar med den generelle prisutvikling for
gårdsbruk og skogbruk. Departementet mener dette
kan være en hensiktsmessig løsning, og tar sikte på å
fremskaffes nødvendig grunnlagsmateriale for utar-
beidelse av oppreguleringssatser for tiden fra de ak-
tuelle ervervsår til 2004. Fordelen med oppregulering
i samsvar med dette er at en, i motsetning til en opp-
regulering til en skjønnsmessig markedspris pr.
31. desember 2004, kan bruke tidligere kostpris som
utgangspunkt, samt at en unngår behov for taksering
av den enkelte eiendom. 

Departementet legger til grunn at bl.a. likhets-
hensyn tilsier at slik oppregulering som foreslått,
ikke bør omfatte boligdelen. En slik avgrensning vil
ha ligningstekniske fordeler. I tillegg kommer den
omstendighet at en oppregulering i forhold til vå-
ningshuset bare ville være relevant i et fåtall av unn-
takstilfeller der huset ikke kan realiseres skattefritt på
grunn av manglende botid, jf. ettårsregelen.

For avskrivbare driftsbygninger vil en alminnelig
oppskriving av kostpris gi en uønsket adgang til av-
skrivning om igjen av de samme driftsmidler. Slike
bør derfor ikke kunne oppskrives.

Det vises til utkast til overgangsregel til skattelo-
ven § 9-3 sjette ledd.

20.2.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  går imot Regjeringens forslag til

opphevelse av skatteloven § 9-3 sjette ledd.

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti,
Senterpartiet og Kystpartiet, slutter seg til Regjerin-
gens forslag om endring av skattelovens § 9-3 annet
ledd, samt overgangsregel til skattelovens § 9-3 sjet-
te ledd.

F l e r t a l l e t  viser til at det kan være grunn til å
unnta familieoverdragelser av landbrukseiendommer
fra gevinstbeskatning slik at den nåværende tiårsre-
gel videreføres i slike tilfeller. F l e r t a l l e t  viser til
at aktuelle avgrensninger kan være ut fra bare slekt-
skap eller ut fra odelsrett eller åsetesrett. F l e r t a l -
l e t  mener at unntak fra gevinstbeskatning bare bør

gjøres i forhold til de aktuelle, nevnte avgrensninger,
at overdragelsen går inn under arveavgiftsloven, og
at det finner sted en underprisoverføring i en person-
krets som er angitt i arveloven kapittel 1 eller 2.
F l e r t a l l e t  viser til at et krav om rabatt som tilsva-
rer det normale åsetesavslag som etter arveavgiftslo-
ven er fritatt for avgift bør være retningsgivende, og
f l e r t a l l e t  mener en slik form på et unntak vil sti-
mulere ytterligere til rimelige generasjonsskifter på
ikke-kommersielle vilkår.

F l e r t a l l e t  fremmer derfor følgende forslag:

"I skatteloven gjøres følgende endringer:
§ 9-3 sjette ledd første punktum skal lyde:

Gevinst ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk
eller skogbruk til personer som er arveberettiget et-
ter lov av 3. mars 1972 nr. 5 om arv m.m. kapittel 1
eller 2, er fritatt for skatteplikt når vederlaget ikke
overstiger tre fjerdedeler av antatt salgsverdi, og eie-
ren har eid eiendommen i minst ti år når realisasjonen
finner sted eller avtales."

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i ,
S e n t e r p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  mener at de
foreslåtte endringene av gevinstbeskatning ved reali-
sasjon av landbrukseiendom kan føre til at genera-
sjonsskifter blir dyrere og innebære at næringen tap-
pes for kapital.

D i s s e  m e d l e m m e r  går også imot Regjerin-
gens forslag om endring av skatteloven § 9-3 annet
ledd samt overgangsregel til skatteloven § 9-3 sjette
ledd.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  viser for øvrig til merknader i Bud-
sjett-innst. S. nr. 1 (2004-2005) kapittel 2. 

20.3 Inntektsbeskatning av våningshus på 
gårdsbruk

20.3.1 Sammendrag
Det vises til kapittel 3 foran der departementet

har foreslått en avvikling av inntektsbeskatningen av
fordel ved egen bolig og fritidseiendom fra 1. januar
2005.

Etter gjeldende regler blir eierens bolig på gårds-
bruk (våningshus) normalt regnskapslignet. Dette
innebærer at gårdbrukeren lignes for brutto utleiever-
di av huset samtidig som det gis fullt fradrag for ved-
likeholdsutgifter mv.

Departementet finner at en opphevelse av for-
delsbeskatningen for bolig også bør omfatte vånings-
hus på gårdsbruk, slik at gjeldende ordning med
regnskapsligning av slik bygning oppheves fra 2005.
At beskatningen av slik inntekt opphører, innebærer
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også at fradragsretten for driftsutgifter (vedlikehold,
forsikring osv.) på våningshuset faller bort.

Ved regnskapsligning av våningshus har eierne
ikke kunnet benytte seg av skattefritakene for utleie-
inntekter som gjelder eiere av prosentlignede boliger.
Ved avvikling av prosentligning er det forutsatt at
disse begrensede skattefritakene for kontante utleie-
inntekter skal videreføres. Denne ordningen vil da
også gjelde egen bolig i jordbruket. Det vises til ka-
pittel 3 ovenfor.

Det vises til lovforslag vedrørende skatteloven
§§ 6-11, 6-15 og 8-1 fjerde ledd.

20.3.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti
og Senterpartiet, slutter seg til Regjeringens forslag
vedrørende skatteloven §§ 6-11, 6-15 og 8-1 fjerde
ledd. 

F l e r t a l l e t  viser til Regjeringens strålende for-
slag om å oppheve fordelsbeskatningen på bolig og
finner det naturlig at et slikt fritak også omfatter vå-
ningshus på gårdsbruk. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t  o g
S e n t e r p a r t i e t  viser til at disse partier går imot
Regjeringens forslag til avvikling av inntektsbeskat-
ningen av fordel ved egen bolig og fritidseiendom.
D i s s e  m e d l e m m e r  finner det da logisk å også gå
imot forslaget om å oppheve ordningen med regn-
skapsligning for våningshus på gårdsbruk.

D i s s e  m e d l e m m e r  går imot Regjeringens
forslag vedrørende skatteloven §§ 6-11, 1-15 og 8-1
fjerde ledd.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  viser for øvrig til merknader i Bud-
sjett-innst. S. nr. 1 (2004-2005) kapittel 2. 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K y s t p a r t i e t
viser for øvrig til sine merknader og forslag i Bud-
sjett-innst. S. nr. 1 (2004-2005) og til sitt forslag ved-
rørende boligskatt, jf. kap. 35 i denne innstillingen.

20.4 Avvikling av gjennomsnittsligning i 
skogbruket

20.4.1 Sammendrag
GENERELT

Som hovedregel skal inntekt av skogbruk fastset-
tes til det beløp som utbyttet har utgjort i gjennom-
snitt for de siste fem årene, jf. skatteloven § 14-81.

Finansdepartementet foreslår at ordningen med
gjennomsnittsligning av skogbruksinntekt oppheves. 

BEGRUNNELSE FOR FORSLAGET

Det er flere begrunnelser for å avvikle gjennom-
snittsligningen i skogbruket. Det antas å være et sted
mellom 35 000 og 40 000 særskilt lignet skogeien-
dommer her i landet. Gjennomsnittsligning av disse
er en administrativt og skjemamessig tung ordning,
og en fjerning av regelverket vil derfor medføre bety-
delige lettelser for skatteetaten. Behovet for utjev-
ning som ble lagt til grunn da ordningen ble opprettet,
falt mer eller mindre bort gjennom avviklingen av det
progressive skattesystem i forbindelse med skattere-
formen av 1992. Den flate, alminnelige sats på 28 pst.
inntektsskatt, behøver ingen utjevning. Snarere er det
slik at en prosentvis flat skattebelastning bør svinge
med inntektens størrelse, slik at skatten av årets inn-
tekt gjøres opp fullt ut for hvert år.

I dagens bruttoskattesystem med personinntekt
(delingsmodellen) er det en viss progressivitet. Det
samme gjelder den foreslåtte skjermingsmodellen i
skattereformen. Men heller ikke dette kan begrunne
en alminnelig gjennomsnittsligning i skogbruket.
Ved ujevn avvirkning vil skogeieren (både i delings-
modellen og i skjermingsmodellen) samtidig spare
opp negativ personinntekt til fremføring mot senere
års positiv personinntekt. Denne fremføringen, som
gjelder uten tidsbegrensning, vil så begrense brutto-
skattegrunnlaget i de(t) år da den oppsamlede tilvekst
avvirkes. Valg av avvirkningstakt vil dermed, ved
adgang til å fremføre negativ personinntekt, ikke på-
virke beskatningen dersom kontantstrømmen ved
produksjonen uansett er den samme.

Kontantstrømmen kan imidlertid variere ved valg
av ulik avvirkningstakt, typisk gjennom stordriftsfor-
deler ved en sjelden avvirkning. Dette kan eventuelt
gi bruttobeskatning etter bortfall av gjennomsnitts-
ligningen. Slik ekstragevinst som følge av utnyttelse
av stordriftsfordeler bør imidlertid ikke utjevnes
gjennom skattesystemet. Dette er heller ikke tilfelle
for andre næringer.

Skogeierne har også adgang til å velge hvor mye
som skal settes av med fradragsrett på skogavgifts-
konto (mellom 4 og 40 pst. av virkesomsetningen). I
praksis kan også dette utnyttes i utjevningsøyemed,
ved at inntektsbeskatning flyttes fra avvirkningsåret
til senere år da det skjer godkjent utbetaling fra kon-
toen.

For nye skogeiere, som ennå ikke har opparbeidet
fremførbar, negativ personinntekt, kan forsert av-
virkning i noen tilfeller gi bruttobeskatning dersom
gjennomsnittsligningen faller bort, f eks ved avvirk-
ning av oppsamlet tømmertilvekst fra forrige eiers ei-
ertid for å skaffe finanskapital til finansiering av
eiendomsovertakelsen. Selv om behovet for finansi-
ering medfører forsert avvirkning, bør ikke slike til-
pasninger ut fra likviditetsbehov legge føringer for
skattesystemet. Det vises til at ordningen med varia-
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bel avsetning av skogavgift kan gi en betydelig utjev-
ningseffekt også for helt ferske skogeiere. Allerede i
dag er det adgang til å få utbetalt innestående midler
på skogavgiftskonto uten å anvende dem til investe-
ringer, dersom investeringsbehovet for tiden anses
oppfylt på skogeiendommen. Utjevningseffekten
oppnås ved at beskatningen av tilsvarende driftsover-
skudd forskyves fra avsetningsåret til utbetalingsåret.

Det vises til forslag til opphevelse av skatteloven
§ 14-81.

UNDERSKUDD

På grunn av gjennomsnittsligningen gjelder det
særregler for underskudd i skogbruket. Årets under-
skudd inngår som et negativt beløp i gjennomsnitts-
beregningen, og netto underskudd etter gjennom-
snittsligning et år kan trekkes fra i andre inntekter
som skogeieren måtte ha samme år. Men det er ingen
fremføringsadgang utover det som gjennomsnittslig-
ningen selv gir adgang til. Årets underskudd etter
gjennomsnittsligning kan altså ikke fremføres til fra-
drag i senere års inntekter.

Etter avvikling av gjennomsnittsligningen legger
Finansdepartementet til grunn at de vanlige under-
skuddsregler skal gjelde også for skogbruksunder-
skudd. Det vil si at årets underskudd fra og med 2005
kan fremføres på vanlig måte.

Det vises til forslag til opphevelse av skatteloven
§ 14-6 første ledd siste punktum, § 14-6 femte ledd
og § 14-7 tredje ledd.

OVERGANGSORDNING

En oppheving av skogbrukets gjennomsnittslig-
ning fra 2005 vil medføre at de aller fleste skogeiere
i overgangen, etter at ligningen for 2004 er fullført,
vil ha enten et gjennomsnittsoverheng eller et gjen-
nomsnittsunderheng. Med gjennomsnittsoverheng
menes at summen av de siste (inntil fire) års skattlag-
te årsinntekter etter gjennomsnittsligning overstiger
summen av de faktiske årsinntektene fra skogsdrift i
de samme årene. Beskatningen i disse årene (2001-
2004) har da i sum vært høyere enn de faktiske års-
inntektene i samme periode. Med gjennomsnittsun-
derheng menes det omvendte, nemlig at sum skatt-
lagt inntekt etter gjennomsnittsligning er lavere enn
sum faktiske årsinntekter i samme periode.

Ved avbrudd av gjennomsnittsligning i dag, f.
eks. for den gamle eier ved generasjonsskifte, går de
gjeldende regler ut på at beskatningen ved gjennom-
snittsoverheng ikke kompenseres ved noen fradrags-
adgang. Dette gjelder uansett beløpets størrelse. Un-
derbeskatningen i form av gjennomsnittsunderheng
blir heller ikke reversert ved noe inntektstillegg, så
lenge underhenget utgjør inntil 15 000 kroner. Gjel-

der underhenget 15 001 kroner eller mer, tas hele be-
løpet med som et inntektstillegg. Dette tillegget for-
deles på de inntil fire årene som underbeskatningen
gjelder, og fordrer en administrativt krevende end-
ring av ligning bakover i tid. Terskelvirkningen på
nivået 15 000 kroner i gjennomsnittsunderheng med-
fører utstrakt skatteplanlegging forut for overdragel-
se av skogeiendom, for å utnytte det skattefritaket på
15 000 kroner som ligger i dette regelverket.

Finansdepartementet legger til grunn at ved en
lovbestemt avvikling av gjennomsnittsligningen bør
det verken bli noe overheng uten fradragsrett eller
noe underheng uten skatteplikt. Flere hensyn gjør det
svært lite hensiktsmessig å utarbeide detaljerte over-
gangsreglene. Disse bør derfor enkelt utformes slik at
gjennomsnittsoverheng blir et inntektsfradrag for
2005, med vanlig fremføringsadgang når skattyteren
ikke har inntekt til å utnytte fradraget med en gang.
Gjennomsnittsunderheng blir et inntektstillegg for
2005, uten noe skattefritt beløp.

Det vises til forslag til overgangsregel til skatte-
loven § 14-81.

20.4.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti,
Senterpartiet og Kystpartiet, slutter seg til Regjerin-
gens forslag vedrørende skatteloven §§ 8-1 tredje
ledd, 8-3, 14-6, 14-7 og 14-81 samt overgangsbe-
stemmelse til § 14-81 for inntektsåret 2005. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i ,
S e n t e r p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  mener at da-
gens system der inntekt av skogbruk fastsettes til det
beløp som utbyttet har utgjort i gjennomsnitt for de
fem siste årene, fungerer godt. Det vises til at bortfall
av gjennomsnittsligningen kan gi bruttobeskatning
ved sjelden avvirkning. Også for nye skogeiere, som
ennå ikke har opparbeidet fremførbar, negativ per-
soninntekt, kan forsert avvirkning i noen tilfeller gi
bruttobeskatning dersom gjennomsnittsligningen fal-
ler bort. D i s s e  m e d l e m m e r  mener at dette vil
kunne gi uheldige konsekvenser, og går imot forsla-
get om å avvikle ordningen med gjennomsnittslig-
ning.

D i s s e  m e d l e m m e r  går imot Regjeringens
forslag vedrørende skatteloven §§ 8-1 tredje ledd, 8-
3, 14-6, 14-7 og 14-81, samt overgangsbestemmelse-
ne til § 14-81 for inntektsåret 2005.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  viser for øvrig til merknader i Bud-
sjett-innst. S. nr. 1 (2004-2005) kapittel 2. 
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20.5 Økonomiske og administrative konsekvenser 
av forslagene

20.5.1 Sammendrag
Samlet anslås de foreslåtte endringene i skattere-

glene for landbruket å gi en lettelse for næringen og
et provenytap for det offentlige på om lag 30 mill.
kroner. Endringene må også sees i sammenheng med
øvrige skatteendringer i budsjettet for 2005.

En avvikling av regnskapsligningen av vånings-
hus anslås isolert sett å gi en lettelse for næringen.

En oppheving av de særskilte realisasjonsreglene
for gårds- og skogbruk vil generelt gi en innstram-
ming. Dette skyldes økt skatt ved realisasjon av næ-
ringseiendommen. Våningshus med arrondert tomt
foreslås beskattet etter de alminnelige reglene for
realisasjon av boliger, noe som isolert gir en lemp-
ning.

Det er ikke kjent hvor stor andel av føderådsytel-
sene som kapitaliseres og dermed avskrives, men
samlet skatteeffekt (bl.a. på grunn av lave avskriv-
ningssatser og få skattepliktige realisasjoner) antas å
være beskjeden.

Å oppheve gjennomsnittsligningen vil gi en inn-
stramming for skogbruksnæringen. Dette skyldes ho-
vedsakelig at gjennomsnittsligningen åpner for til-
pasninger ved avbrudd og ved påbegynnelse og ord-
ninger i tillegg innebærer en skattekreditt.

Etter at det fra 2003 bare skal leveres en nærings-
oppgave fra hver næringsdrivende, er det på grunn av
de spesielle reglene for jord- og skogbruk, blitt ned-
lagt store ressurser med hensyn til å lage nødvendige
innrapporteringsmuligheter for disse. Fjerning av en
eller flere av spesialordningene vil gi betydelige for-
enklinger i forhold til skjemaverk og datasystemer.

Når det gjelder våningshus innebærer regnskaps-
ligningen bl.a. at skattyter kan kreve fradrag for fak-
tiske vedlikeholdsutgifter. Ligningen i denne forbin-
delse medfører et betydelig arbeid. En omlegging
som bl.a. innebærer at det ikke lenger kan kreves fra-
drag for konkrete vedlikeholdsutgifter vil gi adminis-
trative forenklinger. Dette gjelder selv om denne fra-
dragsavskjæringen for våningshus vil medføre visse
kontrollproblemer i forhold til den fortsatte fradrags-
rett for vedlikehold på driftsbygninger.

Jord- og skogbrukseiendommer kan i dag selges
skattefritt etter 10 års eiertid. Ordningen legger be-
slag på ikke ubetydelige ressurser, og den økte kon-
sesjonsgrense som trådte i kraft per 1. januar 2004,
vil øke antall tilfeller som krever kontroll og oppfølg-
ning. Det er derfor grunn til å anta at en opphevelse
av ordningen vil innebære merkbare ressursbesparel-
ser. Det samme gjelder en avvikling av ordningen
med gjennomsnittsligning av skogbruksinntekt. En
omlegging i forhold til fradrag for føderådsytelser vil
imidlertid bety lite med hensyn til administrative be-
sparelser.

Utvidet gevinstskatteplikt vil medføre behov for
fastsetting av selgers kostpris, samt evt. fordeling av
kostpris og vederlag på næringsdel og boligdel i flere
tilfeller enn tidligere.

20.5.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar dette til orientering. 

21. TEKNISK TILPASNING AV SKATTE-
LOVGIVNINGEN I TILKNYTNING TIL 
TILBAKEFØRING AV EN ANDEL AV 
SELSKAPSSKATTEN TIL KOMMUNENE

21.1 Sammendrag
I proposisjonen fremmes forslag om lovtekniske

tilpasninger for å hjemle at en andel av skatten fra et-
terskuddspliktige skal kunne tilføres kommunene.
Det vises til nærmere omtale av saken i stortingsmel-
dingen om tilbakeføring av en andel av selskapsskat-
ten til kommunene.

Formålet med de forslag som fremmes er å etab-
lere et formelt grunnlag for at kommunen skal kunne
tilføres en andel av skatten som innbetales fra etter-
skuddspliktige. Kommunene får i dag, med unntak
for naturressursskatt, ikke skatteinntekter fra etter-
skuddspliktige skattytere. Etterskuddspliktige skatt-
ytere er de selskaper mv. som er unntatt fra plikten til
å svare forskuddsskatt i medhold av skattebetalings-
loven § 2. Dette gjelder bl.a. aksjeselskaper og all-
mennaksjeselskaper og likestilte selskaper, allmenn-
ingskasser og selskaper og innretninger med eget sty-
re. De endringer som foreslås vil ikke påvirke disse
selskapenes skattemessige stilling. Det er bare den
etterfølgende fordelingen av den skatt som utlignes
på disse selskapene som vil bli påvirket om forslaget
vedtas.

Departementet foreslår at det etableres en ny fel-
les kommunal skattekreditor - det felleskommunale
skattefondet. Kommunene vil bli tilført skatteinntek-
ter fra denne skattekreditoren i begynnelsen av året
etter ligningsåret. Det vil si at for inntektsåret 2005
vil midlene kunne bli tilført kommunene i begynnel-
sen av 2007. Det felleskommunale skattefondet vil
bli tilført midler etter hvert som de etterskuddsplikti-
ge innbetaler skatten. Midlene foreslås overført en
konto i Norges Bank, hvor de vil bli stående frem til
fordeling mellom kommunene. Begrunnelsen for
dette er at kommunene skal få tilført midler fra de et-
terskuddspliktige gjennom en fordelingsnøkkel ba-
sert på fordelingen av arbeidsplasser i private fore-
tak. For årene 2005 og 2006 vil kommunene få tilført
midler gjennom at det legges inn et element i ramme-
tilskuddssystemet. Systemet vil dermed kunne innfa-
ses allerede fra 2005.

Det er Stortinget som skal vedta den andelen av
skatten fra etterskuddspliktige som skal tilføres det
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felleskommunale skattefondet. I skatteloven § 1-2 er
det fastsatt hvem som pålegges skatt til henholdsvis
kommunen, fylkeskommunen og staten. Da man tid-
ligere hadde skattefordelingsfondet, var det Stortin-
get som fastsatte den satsen som skulle legges til
grunn ved utlikning av fellesskatten. Det vil ikke
være praktisk at noen andre enn Stortinget skal fast-
sette hvilken andel av etterskuddsskatten som skal
tilfalle kommunene. Departementet foreslår derfor at
skatteloven § 1-2 tredje ledd endres slik at det frem-
går at Stortinget pålegger skatt til staten og det felles-
kommunale skattefondet. Vedtak om fastsettelse av
hvilken andel av skatten fra etterskuddspliktige som
skal overføres det felleskommunale skattefondet bør
fremgå av skatteloven § 15-2 i et nytt annet ledd.

Skattebetalingsloven inneholder i § 44 en be-
stemmelse om fordeling mellom skattekreditorene av
innbetalt skatt fra etterskuddspliktige skattytere. Det
felleskommunale skattefondet skal som nevnt være
en selvstendig skattekreditor, og dette må fremkom-
me av skattebetalingsloven § 44 nr. 1 første punk-
tum. Nærmere regler om gjennomføringen av forde-
lingen til fondet vil bli fastsatt i forskrift i medhold av
skattebetalingsloven § 44 nr. 1 andre punktum.

Departementet foreslår videre at skattebetalings-
loven § 44 nr. 1 gis et tillegg som fastsetter at Stortin-
get vedtar hvordan midlene på det felleskommunale
skattefondet skal fordeles mellom kommunene.

Det vises til utkast til endringer i skatteloven § 1-
2 og § 15-2 og skattebetalingsloven § 44. Endringene
bør tre i kraft fra og med inntektsåret 2005.

I skattevedtaket foreslås også endringer i flere
bestemmelser for å innpasse det felleskommunale
skattefondet i vedtaket. Det vises til nærmere omtale
i St.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte-, avgifts-, og toll-
vedtak.

21.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti,
Senterpartiet og Kystpartiet, slutter seg til Regjerin-
gens forslag til endringer i skatteloven § 1-2 og § 15-
2 og skattebetalingsloven § 44 og viser samtidig til
sine merknader i Budsjett-innst. nr. 1 (2004-2005)
punkt 3.28. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i  o g
S e n t e r p a r t i e t  viser til sine merknader i Budsjett-
innst. S. I (2004-2005) punkt 2.3.2, og går imot Re-
gjeringens forslag til endringer i skatteloven § 1-2 og
§ 15-2 og skattebetalingsloven § 44.

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K y s t p a r t i e t
støtter forslaget om at selskapsskatten skal tilfalle
kommunene der produksjonen skjer, og som et steg

på veien støtter d e t t e  m e d l e m  forslaget fra Re-
gjeringen subsidiært.

22. FRITAK FOR GEVINSTBESKATNING 
VED FØRTIDIG INNLØSNING AV 
STATENS GRUNNKJØPS-
OBLIGASJONER

22.1 Sammendrag
Departementet fremmer forslag om at innløsning

av statens grunnkjøpsobligasjoner innen
31. desember 2004 ikke skal utløse beskatning for
den underliggende gevinsten knyttet til realisasjon av
grunneiendom, selv om den avtalte forfallstid fortsatt
løper. Forslaget innebærer at den overgangsregel til
skatteloven 1911 § 42 tolvte ledd som ble fastsatt ved
lov 20. juli 1991 nr. 54 må endres.

Forslaget er begrenset til grunnkjøpsobligasjoner
som omfattes av overgangsregelen til skatteloven
1911 § 42 tolvte ledd, dvs. som er ervervet ved reali-
sasjon av grunneiendom før 1. januar 1992. Det er
bare i disse tilfellene eventuell førtidig innløsning av
obligasjonene kunne utløse den betingede skatteplikt
for gevinsten ved den forutgående grunnavståelsen.

Forslaget omfatter ikke overkurs ved innløsning
av obligasjonene. Spørsmålet om skatteplikt for
overkurs ved innløsning av obligasjonene er ikke ek-
splisitt regulert i ovennevnte overgangsregel. Spørs-
målet er heller ikke omhandlet i forarbeidene. Bru-
ken av ordene "gevinst" og "gevinsten" i overgangs-
regelen til skatteloven 1911 § 42 tolvte ledd må imid-
lertid forstås slik at det siktes til gevinsten ved reali-
sasjonen av den faste eiendommen, og ikke en senere
gevinst knyttet til innløsning av obligasjonene.
Spørsmålet reguleres da av de generelle regler for be-
skatning av overkurs på obligasjoner. Standpunktet
underbygges gjennom henvisning til at lovgiver har
forutsatt at de alminnelige regler skal gjelde ved be-
skatning av løpende avkastning på obligasjonene
(kupongrente).

For obligasjoner eid i virksomhet vil gevinst
være skattepliktig i henhold til skatteloven § 5-1 før-
ste ledd. Utenfor virksomhet skilles det mellom
mengdegjeldsbrev og øvrige typer, jf. skatteloven
§ 9-3 første ledd bokstav c. Departementet legger til
grunn at statens grunnkjøpsobligasjoner er å anse
som mengdegjeldsbrev. Dette innebærer at kursge-
vinsten ved realisasjon av obligasjonen vil være skat-
tepliktig inntekt også utenfor virksomhet, jf. skattelo-
ven § 5-1 annet ledd.

Forslaget vil ikke ha provenymessige virkninger,
og vil innebære administrative besparelser.

Det vises til utkast til endringer i overgangsregel
til skatteloven 1911 § 42 tolvte ledd i lov 20. juli
1991 nr. 54.
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22.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

til endringer i overgangsregel til skatteloven 1911
§ 42 tolvte ledd i lov 20. juli 1991 nr. 54. 

23. LAVERE VERDSETTELSE AV BØRS-
NOTERTE AKSJER OG VERDIPAPIR-
FONDSANDELER VED FORMUES-
SKATTELIGNINGEN

23.1 Sammendrag
Departementet har kommet til at nedtrappingen

av formuesskatten bør innledes allerede i 2005, ved
at det innføres en felles reduksjonsfaktor ved for-
muesverdsettelsen av alle aksjer og verdipapir-
fondsandeler. Dette betyr at alle børsnoterte aksjer
skal verdsettes til 65 pst. av kursverdien per 1. januar
i ligningsåret, og ikke til 100 pst. av kursverdien per
1. januar i ligningsåret som etter den någjeldende ho-
vedregelen for børsnoterte aksjer. Verdipapir-
fondsandeler skal etter forslaget verdsettes til 65 pst.
av andelsverdien per 1. januar i ligningsåret, mot tid-
ligere 100 pst. av andelsverdien per 1. januar i lig-
ningsåret. For ikke-børsnoterte aksjer, aksjer notert
på SMB-listen ved Oslo Børs og grunnfondsbevis
medfører forslaget ingen endring.

Som nevnt i St.meld. nr. 29 (2003-2004) Om
skattereform må nedtrappingen av formuesskatten
ses i sammenheng med innføringen av aksjonærmo-
dellen. En styrking av privat norsk eierskap gjennom
en reduksjon av formuesskatten er en viktig del av
forslaget til skattereform som legges fram i denne
proposisjonen.

En felles reduksjonsfaktor ved formuesskattelig-
ningen for alle aksjer vil også sikre likebehandling av
norske og utenlandske aksjer. I denne sammenhen-
gen nevnes det at EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i
åpningsbrev av 19. mars 2004 har uttalt at regelen
om reduksjon ved formuesverdsettelse av aksjer no-
tert på SMB-listen ved Oslo Børs er i strid med EØS-
avtalens bestemmelser om fri bevegelse av kapital, jf.
avtalens artikkel 40 og artikkel 1 i direktiv 88/361/
EEC. Departementet har i svarbrev til ESA av 6. juli
2004 argumentert for at den gjeldende verdsettelses-
regelen ikke er i strid med EØS-avtalen. På bakgrunn
av at departementet ut fra andre hensyn foreslår en
felles reduksjonsfaktor ved formuesskatteligningen
for alle aksjer, finner en ikke grunn til å gå nærmere
inn på de gjeldende verdsettelsesreglenes forhold til
EØS-reglene her.

Det vises til forslag til endringer i skatteloven
§ 4-12.

Forslaget om å innføre rabatt ved verdsettelse av
alle børsnoterte aksjer anslås å innebære et proveny-
tap på 110 mill. kroner påløpt og 90 mill. kroner bok-
ført i 2005.

En verdsettelse av verdipapirfondsandeler til 65
pst. av kursverdien anslås på svært usikkert grunnlag
å gi et provenytap på om lag 240 mill. kroner påløpt
og 190 mill. kroner bokført i 2005.

Det ovennevnte innebærer at forslagene samlet
anslås å gi et provenytap på 350 mill. kroner påløpt
og 280 mill. kroner bokført i 2005.

Forslagene antas ikke å ha administrative konse-
kvenser av betydning.

Departementet foreslår at endringene trer i kraft
straks med virkning fra og med inntektsåret 2005.

23.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti
og Senterpartiet, slutter seg til Regjeringens forslag
til endringer i skatteloven § 4-12. 

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti,
Senterpartiet og Kystpartiet, vil peke på at EFTAs
overvåkingsorgan ESA i brev av 19.03.04 har uttalt
at regelen om formuesreduksjon av verdiene av ak-
sjer notert på SMB-listen ved Oslo Børs er i strid med
EØS-avtalens bestemmelser om fri bevegelse av ka-
pital. F l e r t a l l e t  slutter seg derfor til verdsettings-
reduksjonen på aksjer og fondsandeler.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i
mener at børsnoterte aksjer og verdipapirfondsande-
ler fortsatt bør verdsettes til 100 pst. av hhv. kursver-
dien og andelsverdien pr. 1. januar i ligningsåret.
Den foreslåtte reduksjonen i formuesskatten vil først
og fremst innebære lettelser til grupper med høye
inntekter og store formuer.

D i s s e  m e d l e m m e r  går derfor imot Regjerin-
gens forslag til endringer i skatteloven § 4-12.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,
K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e  mener at
styrking av det private norske eierskap er en sentral
målsetting og en viktig del av forslaget til skattere-
form som omhandles i denne proposisjonen. Ned-
trapping av formuesskatten er viktig og nødvendig i
sammenheng med innføring av aksjonærmodellen,
og den foreslåtte verdsettelse av alle aksjer og verdi-
papirfondsandeler vil sikre likebehandling av norske
og utenlandske aksjer.

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
går imot Regjeringens forslag og mener at skattesys-
temet for næringslivet må utformes slik at det styrker
det private norske eierskapet. I den sammenheng vil
d e t t e  m e d l e m  foreslå å fjerne formuesskatten på
arbeidende kapital etter svensk modell. D e t t e
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m e d l e m  viser til svar fra Finansdepartementet på
spørsmål nr. 62 fra Senterpartiets stortingsgruppe,
der departementet mener at det er administrative pro-
blemer med den svenske modellen. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S e n t e r -
p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  registrerer denne innsi-
gelsen og at departementet ikke vil bidra med forslag
til lovtekst. Derfor fremmer d i s s e  m e d l e m m e r
forslag om å be Regjeringen utrede og fremme for-
slag om fritak for formuesskatt og arveavgift på ar-
beidende kapital etter den svenske modellen i Bud-
sjett-innst. S. nr. 1 (2004-2005) punkt 3.14.

24. OPPHEVELSE AV KRAVET OM 
ETABLERING I NORGE FOR UTEN-
LANDSKE SELSKAPER SOM TILBYR 
PENSJONSORDNINGER ETTER LOV 
OM FORETAKSPENSJON OG 
INNSKUDDSPENSJONSLOVEN

24.1 Sammendrag
Etter departementets syn knytter det seg en viss

usikkerhet til om kravet til etablering i Norge for å
kunne tilby skattefavoriserte pensjonsordninger er i
tråd med EØS-avtalen artikkel 36. En slik usikkerhet
er etter departementets syn uheldig. Departementet
foreslår derfor at filialkravet i lov om foretakspen-
sjon og innskuddspensjonsloven oppheves for sel-
skaper mv. hjemmehørende i EØS-området. Det vi-
ses til forslaget om endring av lov om foretakspen-
sjon § 1-1 annet ledd og innskuddspensjonsloven
§ 2-2. Forslaget innebærer at det gis samme rett til
fradrag etter skatteloven §§ 6-46 og 6-47 for innbeta-
linger til pensjonsordninger i henhold til de to pen-
sjonslovene i selskaper i annen stat innen EØS-områ-
det som for innbetalinger til selskaper som er etablert
i Norge.

Det vises til proposisjonens kapittel 24 for en
nærmere redegjørelse vedrørende skattemessig kon-
troll, kontroll med innbetalinger, kontroll med utbe-
talingene, trekkplikt, tilsyn med pensjonsordningene
og flytting av pensjonsordning.

Departementet antar at en opphevelse av etable-
ringskravet i utgangspunktet er noe mer ressurskre-
vende kontrollmessig sett for ligningsmyndighetene
og Kredittilsynet. Det antas imidlertid at forslaget til
endring av skatteloven kan avhjelpe situasjonen for
ligningsmyndighetene. 

Det antas at forslaget ikke har provenymessig be-
tydning.

24.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

til endring av lov om foretakspensjon § 1-1 annet

ledd og innskuddspensjonsloven § 2-2 samt forslag
til skatteloven § 6-46 nytt fjerde ledd.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i  o g
S e n t e r p a r t i e t  viser til at departementet mener at
det er hensiktsmessig med en mer generell gjennom-
gang av behovet for kontroll og kontrollmuligheter
fordi omfanget av skattefavoriserte pensjonsordnin-
ger er antatt å øke framover, og fordi tilbudet av ulike
pensjonsordninger har blitt mer omfattende. D i s s e
m e d l e m m e r  ber om at departementet benytter
denne anledningen til å utvikle kontrollrutiner som er
tilstrekkelige når tjenestepensjon blir obligatorisk.
D i s s e  m e d l e m m e r  forutsetter at de nødvendige
forbedringene i kontrollrutinene er på plass før etab-
leringskravet oppheves.

25. OPPHEVELSE AV SKATTEREGLENE 
FOR AKSJONÆRBIDRAG

25.1 Sammendrag
Kapitaltilførsel i form av innskudd av aksjekapi-

tal gir vanligvis ikke umiddelbar fradragsrett for ak-
sjonæren. Eventuelt tap gir i utgangspunktet rett til
fradrag først når aksjen realiseres. Aksjonærbidraget
er en måte å fremskynde fradragsretten for aksjonæ-
ren på. I prinsippet er det ikke sterke grunner til en
slik fremskynding av aksjonærens fradragsrett.

Det er et vilkår etter aksjonærbidragsreglene at
selskapet som mottar bidraget driver ny virksomhet.
I dette ligger det at ordningen gjelder underskudd i
aksjeselskapet i stiftelsesåret og de påfølgende fire
inntektsår. Dersom selskapets virksomhet anses å
være en videreføring av tidligere drevet næringsvirk-
somhet, er vilkåret ikke oppfylt. Det samme gjelder
hvis selskapet i en periode etter stiftelsen viderefører
eldre virksomhet før det starter opp ny virksomhet. 

Det er særlig vurderingen av hva som er ny virk-
somhet som kan være vanskelig å foreta i praksis. 

Ordningen med aksjonærbidrag har gjennomgå-
ende vært benyttet i svært liten grad.

På denne bakgrunn foreslår Finansdepartementet
at ordningen med aksjonærbidrag oppheves. Lovend-
ringen vil medføre at midler som aksjonæren skyter
inn i selskapet skal behandles på vanlig måte som
innbetaling av aksjekapital eller overkurs, selv om
selskapet driver ny virksomhet. Selskapets plikt til å
inntektsføre innbetalingen, som motpost til aksjonæ-
rens fradragsføring, faller da bort.

Skatteloven § 10-23 inneholder bestemmelser
om bortfall av fradragsrett og tilbakeføring av fra-
drag. Aksjonærens rett til fradrag bortfaller i dag ved
fusjon eller fisjon i stiftelsesåret eller de påfølgende
fire kalenderår. Videre skal innrømmede fradrag del-
vis tilbakeføres til skattlegging dersom en aksjonær
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overdrar aksjeposten helt eller delvis eller tar bopel
utenfor riket innen tre år etter utløpet av det siste året
da fradrag er innrømmet, eller selskapet fusjonerer
eller fisjonerer i etableringsperioden eller innen tre år
etter utløpet av etableringsperioden.

Departementet foreslår at reglene om tilbakefø-
ring av innrømmede fradrag videreføres i form av
overgangsbestemmelser til skatteloven § 10-23, slik
at innrømmede fradrag ikke forblir endelige dersom
vilkårene, slik de er utformet i dag, må anses brutt.

Forslaget antas å kunne gi en provenyøkning på
15 mill. kroner påløpt og 12 mill. kroner bokført i
2005. Det vil videre innebære administrative forenk-
linger for skatteetaten.

Lovendringene foreslås å tre i kraft straks med
virkning for underskudd fra og med inntektsåret
2005.

25.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Fremskrittspartiet og Kystpartiet, slutter seg
til Regjeringens forslag til opphevelse av skatteloven
§§ 8-18 annet ledd, 10-20 til og med 10-25, samt end-
ring av skatteloven § 12-12 annet ledd bokstav d og
tredje ledd bokstav d og tilhørende overgangsregler. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  H ø y r e ,
K r i s t e l i g  F o l k e p a r t i  o g  V e n s t r e  viser til at
de nåværende regler om aksjonærbidrag er en måte å
fremskynde en fradragsrett for aksjonærer på, og at
det rent prinsipielt ikke er sterke grunner til å frem-
skynde et slikt fradrag. D i s s e  m e d l e m m e r  støt-
ter derfor de foreslåtte endringer i skattelovens regler
for aksjonærbidrag.

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  viser til merk-
nader i Budsjett-innst. S. nr. 1 (2004-2005) kapittel 2
og går mot de foreslåtte endringene om opphevelse
av skattereglene om aksjonærbidrag i skatteloven. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  viser til budsjettavtalen mellom re-
gjeringspartiene og Fremskrittspartiet, og slutter seg
på bakgrunn av dette subsidiært til forslag som følger
av avtalen.

26.  INNFØRING AV BINDENDE 
FORHÅNDSUTTALELSER FRA 
LIGNINGSKONTORENE

26.1 Sammendrag
Innledning

Bakgrunnen for forslaget om å innføre en ord-
ning med bindende forhåndsuttalelser fra Skattedi-

rektoratet var at skatte- og avgiftspliktige har behov
for å få avklart de skatte- og avgiftsmessige konse-
kvensene av disposisjoner de planlegger å foreta,
samt at dagens praksis med ikkebindende forhånds-
uttalelser ikke skaper god nok forutberegnelighet for
den skatte- og avgiftspliktige.

Det er den samme begrunnelsen som ligger til
grunn for departementets forslag om å innføre en ad-
gang for ligningskontorene til å avgi bindende for-
håndsuttalelser. De erfaringer som er gjort under
Skattedirektoratets ordning, har vist at det også er be-
hov for en ordning hvor ligningskontorene innen for-
holdsvis korte frister og til relativt lave gebyrer kan
avgi bindende uttalelser om enkle skattemessige for-
hold. Dette vil styrke skattyternes rettssikkerhet og
forutberegnelighet.

Ordningen vil være et supplement til lignings-
kontorenes alminnelige veiledningsplikt etter lig-
ningsloven § 3-1 og Skattedirektoratets ordning med
bindende forhåndsuttalelser. Det må derfor foretas en
grenseoppgang mellom ligningskontorenes og Skat-
tedirektoratets kompetanse til å avgi bindende for-
håndsuttalelser.

Nærmere om ligningskontorenes kompetanse til å 
avgi bindende forhåndsuttalelser

Etter gjeldende rett er vilkårene for at Skattedi-
rektoratet skal kunne avgi en bindende forhåndsutta-
lelse, at skattyters anmodning gjelder "de skattemes-
sige virkningene av en konkret planlagt disposisjon
før den gjennomføres". Videre må det være "av ve-
sentlig betydning for skattyter å få klarlagt virkninge-
ne av disposisjonen før den igangsettes", eventuelt at
direktoratet finner at spørsmålet er av "allmenn inter-
esse", jf. ligningsloven § 3A-1. Forhåndsuttalelsen
skal legges til grunn som bindende dersom skattyter
krever det, og den faktiske disposisjonen er gjennom-
ført i tråd med forutsetningene i uttalelsen.

Departementet foreslår at ordningen med binden-
de forhåndsuttalelser fra ligningskontorene utformes
på samme måte som dagens ordning, men slik at lig-
ningskontorenes kompetanse begrenses noe i forhold
til direktoratets kompetanse. Blant annet foreslår de-
partementet at anmodninger som gjelder spørsmål av
allmenn interesse, alltid skal behandles av direktora-
tet. 

Departementet vil peke på at formålet med den
foreslåtte ordningen er å skape forutsigbarhet og rett-
sikkerhet for skattyter, for så vidt gjelder de skatte-
messige virkningene av disposisjoner som skattyter
planlegger å foreta. 

Etter gjeldende rett er det et vilkår at spørsmålet
som anmodningen gjelder, er av "vesentlig betyd-
ning" for skattyter, eventuelt at spørsmålet har "all-
menn interesse". Departementet vil peke på at det
skal legges en lav grense til grunn for så vidt gjelder
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vurderingen av hva som har vesentlig betydning for
skattyter. Et spørsmål kan ha vesentlig betydning
selv om det er enkelt. Vilkåret er tatt inn for å avskjæ-
re ligningsmyndighetene fra å svare på spørsmål som
er rent hypotetiske og av mindre betydning for skatt-
yter. Departementet legger til grunn at vilkåret bare
helt unntaksvis skal medføre at en anmodning avvi-
ses.

Departementet foreslår at ligningsloven § 3A-1
nr. 1 endres slik at det fremgår at også ligningskonto-
rene, og ikke bare Skattedirektoratet, kan avgi bin-
dende forhåndsuttalelser.

Avgrensningen mot Skattedirektoratets kompetanse 
til å avgi bindende forhåndsuttalelser

Det vises til proposisjonens punkt 26.5.3.

Administrativ klageadgang
Departementet vil peke på at det er viktig at ord-

ningen med bindende forhåndsuttalelser fra lignings-
kontorene administrativt gjøres så enkel som mulig.
Dette taler etter departementets oppfatning mot å inn-
føre en administrativ klage- og omgjøringsadgang.
Departementet foreslår derfor at en bindende for-
håndsuttalelse ikke skal kunne påklages administra-
tivt av den skattepliktige. Det foreslås imidlertid at
spørsmålet om innføring av en administrativ klage-
ordning vurderes på nytt når man har høstet erfaring
med den foreslåtte ordningen.

I samsvar med gjeldende ordning skal det heller
ikke være anledning til å bringe uttalelsen i egen sak
inn for domstolene. Skattyter har imidlertid full ad-
gang til domstolsprøving av en etterfølgende ligning,
avgitt i samsvar med forhåndsuttalelsen.

Etter § 3A-3 nr. 1 kan Skattedirektoratets avgjø-
relse om ikke å avgi bindende forhåndsuttalelse ikke
påklages. Departementet foreslår at ordlyden endres
slik at det fremgår at heller ikke ligningskontorenes
avvisningsavgjørelse skal kunne påklages.

Saksbehandlingsregler
SAKSBEHANDLINGSFRIST

Etter en nærmere vurdering har departementet
kommet til at saksbehandlingsfristen i ordningen bør
settes til fire uker. Dersom ligningskontoret unntaks-
vis ikke kan avgi uttalelse innen fristen, skal lig-
ningskontoret innen samme frist gi skattyter en be-
grunnet underretning om forsinkelsen og angi når
forhåndsuttalelsen kan forventes å foreligge. Dette
vil bli regulert i forskriften. Departementet vil peke
på viktigheten av at saksbehandlingsfristen som den
helt klare hovedregel blir overholdt.

PUBLISERING AV UTTALELSENE

Departementet er kommet til at bindende for-
håndsuttalelser fra ligningskontorene ikke bør inngå
i en automatisk publiseringsordning. Skatteetaten vil
som før kunne publisere anonymiserte avgjørelser og
uttalelser som anses å ha mer allmenn interesse. I
oppstartsfasen av ordningen vil det kunne være be-
hov for at fylkesskattekontorene følger med at like
tilfeller behandles likt av de ulike ligningskontor.
Departementet foreslår derfor at uttalelsene i en over-
gangsperiode på to år skal oversendes de respektive
fylkesskattekontorene for slikt tilsyn.

Gebyr
Ligningsloven § 3A-2 bestemmer at det skal be-

tales gebyr for en bindende forhåndsuttalelse. Gebyr-
satsene er i hovedsak to ganger rettsgebyret for an-
modninger som gjelder fysisk person, dennes bo, en-
keltpersonsforetak og ikke regnskapspliktig juridisk
person, åtte ganger rettsgebyret for andre og femten
ganger rettsgebyret for anmodninger som gjelder an-
dre. Det er foreslått at de samme gebyrsatser skal
gjelde i ordningen med bindende forhåndsuttalelser
fra ligningskontorene, bortsett fra for lønnstakere og
pensjonister og deres bo. Her foreslås gebyrsatsen
satt til et halvt rettsgebyr, som for tiden utgjør 370
kroner.

I den grad personlige skattytere som er nærings-
drivende, sender en anmodning om bindende for-
håndsuttalelse som ikke er relatert til næringsvirk-
somheten, bør gebyrsatsen også for disse utgjøre et
halvt rettsgebyr.

Tidsbegrensning av uttalelsenes bindende virkning
Etter gjeldende regelverk skal en forhåndsuttalel-

se legges til grunn som bindende ved ligningen der-
som skattyter krever det, og den faktiske disposisjon
er gjennomført i samsvar med forutsetningene for ut-
talelsen. Videre inntrer den bindende virkning bare
for disposisjoner som er besluttet og iverksatt innen
tre år etter det år forhåndsuttalelsen er avgitt. Videre
følger det at den bindende virkning bare gjelder "un-
der forutsetning av at rettstilstanden ikke er endret
ved lov eller forskrift som vil omfatte den aktuelle
disposisjonen."

Departementet ser at det kan være behov for å
klargjøre forståelsen av gjeldende forskriftsbestem-
melse om virkningen av en bindende forhåndsuttalel-
se, særlig om hvor mange inntektsår fremover utta-
lelsen skal kunne påberopes som bindende for. En
slik klargjøring og vurdering vil bli gjort i forbindel-
se med departementets videre forskriftsarbeid.
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Økonomiske og administrative konsekvenser
Departementet legger til grunn at en ordning med

bindende forhåndsuttalelser vil kreve noe mer arbeid
enn dagens ordning med ikkebindende uttalelser. Et-
ter dagens ordning kan ligningskontorene, utover den
utbetingede plikten til å veilede om utfylling av selv-
angivelsen og vedlegg til denne, i stor grad selv av-
gjøre i hvilken grad denne typen henvendelser skal
besvares. For så vidt gjelder bindende forhåndsutta-
lelser, vil ligningskontorene ha en plikt til å besvare
disse når vilkårene er oppfylt og gebyr er betalt. De-
partementet ser at det er vanskelig å si noe sikkert om
antallet henvendelser i den nye ordningen, men fin-
ner det sannsynlig at ordningen vil kunne begrense
antallet saker hvor det skal gis veiledning av annen
type, samt antallet klager etter ordinær ligning.

Det legges til grunn at gebyret vil dekke kostna-
dene ved ordningen. Det antas videre at gebyret vil
avskjære henvendelser av bagatellmessig karakter.

Ikrafttredelse
Departementet foreslår at lovendringene trer i

kraft fra den tid departementet bestemmer. Det tas
sikte på ikrafttreden tidligst mulig våren 2005, etter
at nødvendige forberedelser er på plass.

26.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

til endring av ligningsloven §§ 3A-1 nr. 1 og 3A-3
nr. 1. 

27. ENDRINGER I LIGNINGSLOVENS 
FRISTREGLER FOR SAKER SOM 
SIVILOMBUDSMANNEN HAR AVGITT 
UTTALELSE I

27.1 Sammendrag
Etter ligningsloven § 9-6 nr. 2 er endringsfristen

tre år når endringen gjelder ligningsmyndighetenes
skjønnsmessige fastsetting eller deres anvendelse av
skattelovgivningen, og det faktiske grunnlaget for
den tidligere avgjørelsen ikke er uriktig eller ufull-
stendig. Regelen er begrunnet i tungtveiende admi-
nistrative hensyn. 

Ligningsloven har ingen særskilte endringsfrister
for saker som Sivilombudsmannen uttaler seg om.
Når treårsfristen er utløpt er derfor endringsadgangen
utløpt, selv om Sivilombudsmannen uttaler seg om
ligningsmyndighetenes avgjørelse i en bestemt sak
og anmoder om at ligningen endres eller vurderes på
nytt. En skattyter som får medhold i sin klage til om-
budsmannen, vil naturlig nok kunne oppfatte det som
urimelig at ligningsmyndighetene, på grunn av frist-
reglene, ikke kan endre sin avgjørelse i tråd med om-
budsmannens anbefaling. Departementet fremmer

derfor forslag om endring i ligningsloven § 9-6 nr. 5
slik at det i ny bokstav d fremgår at spørsmål om end-
ring av ligning kan tas opp uavhengig av fristreglene,
når Sivilombudsmannen har anbefalt endring eller ny
vurdering i en konkret sak.

En slik lovendring vil også bidra til å gjøre om-
budsmannsordningen mer effektiv i skattesaker.

Etter ligningsloven § 9-6 nr. 5 bokstav c er de or-
dinære fristene ikke til hinder for at spørsmål om
endring tas opp innen ett år som følge av en dom-
stolsavgjørelse. Denne særregelen for domstolstilfel-
le gjelder bare i forhold til den eller de skattytere som
er part i rettssaken, og som dommen derfor blir retts-
kraftig overfor. Etter departementets syn må tilsva-
rende gjelde for saker som Sivilombudsmannen utta-
ler seg i. Den utvidete endringskompetansen i sivil-
ombudsmannssaker vil derfor kun gjelde den eller de
skattytere som er part i klagesaken. I tilfelle der lig-
ningsmyndighetene mer generelt tilpasser sin regel-
forståelse og praksis til ombudsmannens syn i en en-
keltsak, vil en slik tilpasning for øvrige skattytere
normalt virke fremover, og ikke eller bare i liten
grad, bakover.

I Sivilombudsmannens uttalelser vil det ikke all-
tid være utformet en entydig konklusjon om den
rettslige løsningen i den konkrete sak. Ligningsmyn-
dighetene vil derfor ha behov for tid til å vurdere sa-
ken på nytt. Dette tilsier at det kan ta noe tid før lig-
ningsmyndighetene kan treffe et nytt vedtak. Depar-
tementet finner derfor ikke grunn til å foreslå en sær-
skilt frist for ligningsmyndighetene til å endre lignin-
gen i ombudsmannssaker. Departementet vil likevel
påpeke at den oppfølgende behandlingen av saker
som ombudsmannen har avgitt uttalelse i, bør priori-
teres.

På grunn av den ettårsfristen som gjelder for kla-
geadgangen til ombudsmannen, vil den utvidete en-
dringsadgangen for ligningsmyndighetene normalt
ikke få virkning for svært gamle skattesaker. 

Ikrafttredelse av lovendringen
Departementet foreslår at forslaget til lovendring

gis virkning for klagesaker som ombudsmannen har
avgitt uttalelse i fra og med år 2000. Ved dette vil de
få konkrete sakene som departementet er kjent med,
hvor problemstillingen har vært oppe de siste årene,
finne sin løsning.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Departementet legger til grunn at den foreslåtte

lovendringen ikke vil innebære økonomiske eller ad-
ministrative konsekvenser av betydning for lignings-
myndighetene. Forslaget vil ha positive økonomiske
konsekvenser for de skattyterne som omfattes av for-
slaget.
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27.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

til endring av ligningsloven § 9-6 nr. 5 bokstav c og
d samt tilhørende ikrafttredelsesbestemmelse. 

28. ENDRINGER SOM FØLGE AV 
OMLEGGING TIL ETTERSKUDDSVIS 
BETALING AV DOKUMENTAVGIFT OG 
TINGLYSINGSGEBYR

28.1 Sammendrag
Som en oppfølging av Stortingets vedtak om å

overføre tinglysingsmyndigheten fra tingrettene til
Statens kartverk, foreslår Finansdepartementet end-
ringer i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokument-
avgift, lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr
og lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling. 

Forslagene innebærer bl.a. at meglerforetak som
bistår med oppgaver som nevnt i eiendomsmeglings-
loven § 3-9 første ledd nr. 1, 2 eller 4, blir ansvarlig
for riktig betaling av dokumentavgift og tinglysings-
gebyr. Videre foreslås at andre som begjærer et skjø-
te tinglyst på vegne av hjemmelshaver blir ansvarlig
for riktig betaling av dokumentavgiften. Ansvar for
tinglysingsrekvirenten for betaling av tinglysingsge-
byr følger i dag av rettsgebyrloven § 2.

Det foreslås også etablert lovhjemler som gir Sta-
tens innkrevingssentral særnamsmannskompetanse
for dokumentavgiften og tinglysingsgebyrene. Det
foreslås videre en hjemmel i dokumentavgiftsloven
til å gi forskrifter om innbetalingsordningen og ban-
kers plikt til å avvise betalingsoppdrag med mangel-
fulle opplysninger.

Endringene er i hovedsak foranlediget av at da-
gens betalingsordning for dokumentavgift og tingly-
singsgebyr foreslås lagt om fra forskuddsvis betaling
til etterskuddsvis betaling ved tinglysing sentralt hos
Statens kartverk. 

Det antas at omleggingen fra forskuddsvis til et-
terskuddsvis betaling av dokumentavgiften og tingly-
singsgebyrene, ikke vil gi betydelig provenytap på
grunn av manglende innbetaling. Som følge av at do-
kumentavgiften og tinglysingsgebyrene betales etter-
skuddsvis vil det imidlertid bli et rentetap. I omleg-
gingsfasen vil det føre til en forskyving av tidspunk-
tet inntektene regnskapsføres i statsregnskapet. I og
med at etterskuddsvis betaling bare skal gjelde for
tinglysingsbaser som er overført til Statens kartverk,
vil rentetapet og forskyving av bokførte inntekter
skje gradvis. Tapets størrelse vil bl.a. være avhengig
av hvor langt frem i tid forfallsfristen settes. Bestem-
melser om dette vil bli fastsatt i forskrift. Forutsatt
forfallsfrist på 14 dager, at provenyet for avgiften er
vel 3,65 mrd. kroner og med en rentesats på 5 pst. per
år, er det beregnet et rentetap på 7 mill. kroner per år
for dokumentavgiften når overgangsperioden er over

(2008). Rentetapet i 2005 er anslått til 2 mill. kroner,
og forskyvning av bokførte inntekter i 2005 er anslått
til 40 mill. kroner. De provenymessige konsekvenser
for tinglysingsgebyret i 2005 er anslått til vel 13,4
mill. kroner som følge av forskyvninger av bokførte
inntekter og ca. 0,6 mill. kroner i tapte renteinntekter.

Statens kartverk vil være ansvarlig for utstedelse
av faktura og purring, mens det er forutsatt at Statens
innkrevingssentral skal ha særnamsmannskompetan-
se til innfordring av misligholdte krav. Det er stor
usikkerhet knyttet til hvor store kostnadene vil bli
som følge av omleggingen. Driftskostnadene knyttet
til innkrevingen vil være bestemt av flere forhold.
Det gjelder bl.a. kravmengde, antall krav som må
purres og tvangsinnkreves, hvor stor andel av krave-
ne som kan samfaktureres, og hvor stor andel av bru-
kerne som velger å benytte elektroniske betalingsmå-
ter fremfor å få tilsendt papirfaktura. Engangskostna-
dene vil hovedsakelig være knyttet til tekniske tilpas-
ninger. Ut fra en kravmengde på 540 000 krav, og at
20 000 krav må purres og 1000 krav tvangsinnkre-
ves, er de samlede engangskostnader anslått til 1,1
mill. kroner, og årlige driftskostnader anslått til 7,2
mill. kroner.

Forslagene til endringer i dokumentavgiftsloven,
rettsgebyrloven og eiendomsmeglingsloven foreslås
å tre i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Ikrafttre-
delsen vil bli samordnet med den praktiske overførin-
gen av tinglysings- og avgiftsmyndigheten til Statens
kartverk.

28.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

til endring av lov om dokumentavgift §§ 2, 5 og 6,
lov om rettsgebyr §§ 2 og 3 og lov om eiendomsmeg-
ling § 3-9.

29. MODERNISERING AV REGLENE FOR 
TEKNISK SPRIT

29.1 Sammendrag
Finansdepartementet foreslår opphevelse av

spritloven (lov 4. juni 1954 nr. 2) og endringer i sær-
avgiftsloven (lov 19. mai 1933 nr. 11). Videre fore-
slås i samråd med Sosialdepartementet, en endring i
alkoholloven (lov 2. juni 1989 nr. 27). Bakgrunnen
for opphevelsen og endringene er behovet for å mo-
dernisere regelverket for teknisk sprit, samtidig som
det legges vekt på å sikre kontroll med omsetningen
og hindre at denne varen blir utnyttet ulovlig, for ek-
sempel til drikk. De nærmere bestemmelsene vil bli
innarbeidet i Finansdepartementets særavgiftsfor-
skrift (forskrift 11. desember 2001 nr. 1451).

I dette opplegget ligger også et forslag om å av-
vikle dagens monopolordninger knyttet til teknisk
sprit. Flere av de berørte høringsinstansene har i den
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forbindelse anmodet om en overgangsperiode på ett
år, noe departementet finner rimelig, med mindre ak-
tørene i denne perioden misbruker sin markedsposi-
sjon. De aktuelle forslagene til endringer i avgifts-
vedtakene vil derfor først bli omtalt og fremmet i
budsjettet for 2006.

Videre foreslås å avvikle reguleringen av isopro-
panol fordi faren for misbruk av denne alkoholtypen
er svært liten.

Det nye systemet vil basere seg på etablerte regi-
streringsordninger som i dag ligger til grunn for sær-
avgiftsordningene, herunder ordningen for alkohol-
holdig drikk. Det tas sikte på å innarbeide reglene for
produksjon, innførsel, omsetning og bruk i særav-
giftsregelverket. Dette innebærer at spritloven og en
rekke forskrifter kan oppheves. Det nye systemet vil
i stor grad være i samsvar med systemet i Sverige.

Forslagene vil ikke i nevneverdig grad påvirke
provenyet. Departementet vil legge fram konkrete
forslag til avgiftsendringer i budsjettet for 2006.

Enkelte spørsmål vil bli vurdert nærmere i det
kommende forskriftsarbeidet som vil pågå frem mot
iverksettelsen 1. januar 2006. Dette gjelder bl.a. hvil-
ke aktører som skal underlegges registreringsplikt,
kontroll mv. Departementet vil om nødvendig fore-
legge disse spørsmål for berørte instanser før endelig
vedtakelse. Det vises til proposisjonens punkt 29.6
for en nærmere redegjørelse av departementets vur-
deringer og forslag, herunder sosiale/helsemessige
hensyn, straffebestemmelserog økonomiske og ad-
ministrative konsekvenser. 

29.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

til endring av lov om særavgifter §§ 1 og 2, opphe-
velse av lov om sprit, brennevin, vin og isopropanol
til teknisk og vitenskapelig bruk mv., og til endring
av  lov  om  omsetning  av  alkoholholdig  drikk  mv.
§ 8-5 samt tilhørende ikrafttredelsesbestemmelser.

K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-
mene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti,
Senterpartiet og Kystpartiet, viser til at oppheving av
dagens monopolordning for teknisk sprit er viktig for
å sikre konkurranse og bedre prisfastsettelse i dette
markedet. Avmonopoliseringen av dette markedet
har vært kjent lenge. D i s s e  m e d l e m m e r  ser at
videreføring av monopolordningen i ytterligere ett år
kan være belastende for andre aktører i markedet, og
ber på denne bakgrunn Regjeringen fjerne monopol-
ordningen senest 1. juli 2005.

30. ENDRINGER I MERVERDIAVGIFTS-
LOVEN

30.1 Merverdiavgift på infrastrukturtjenester - 
lufthavner og jernbane

30.1.1 Sammendrag
Etter gjeldende rett vil de fleste infrastrukturtje-

nester knyttet til bruk av lufthavner og jernbane være
unntatt fra merverdiavgiftsplikt. Dette fremgår av
merverdiavgiftsloven § 5 a første ledd som unntar
omsetning og utleie av rettigheter til fast eiendom fra
merverdiavgiftsplikten. I forarbeidene til denne be-
stemmelsen er det uttrykkelig forutsatt at unntaket
knyttet til fast eiendom skal omfatte omsetning av
rett til å benytte veier, tunneler, broer og annen fast
eiendom mot oppkreving av bompenger, havneavgif-
ter og luftfartsavgifter, se Ot.prp. nr. 2 (2000-2001)
Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om
merverdiavgift (Merverdiavgiftsreformen 2001) av-
snitt 7.2.12.

Dette betyr at store deler av lufthavnenes virk-
somhet etter gjeldende rettstilstand er unntatt fra
merverdiavgift. På tilsvarende måte vil store deler av
Jernbaneverkets virksomhet være utenfor merverdi-
avgiftsområdet.

Denne rettstilstanden har flere uheldige konse-
kvenser. Den umiddelbare virkningen av at slike in-
frastrukturtjenester er unntatt fra den generelle mer-
verdiavgiftsplikten er at yterne av disse tjenestene
ikke skal beregne utgående merverdiavgift av veder-
laget som oppkreves (for eksempel luftfartsavgifter).
Motstykket til dette er at de heller ikke har fradrags-
rett for inngående merverdiavgift på anskaffelser av
varer og tjenester til bruk i virksomheten.

Den manglende fradragsretten gjør at lufthavne-
ne må betrakte merverdiavgiftsinnbetalingene som
en ordinær kostnad. Dette betyr altså at deres merver-
diavgiftsbelastning på anskaffelser til bruk i virk-
somheten vil bli innkalkulert som en kostnad i deres
krav på vederlag (luftfartsavgifter). Denne merverdi-
avgiften kan ikke spesifiseres på fakturaen, og kalles
derfor skjult merverdiavgift. Siden kun spesifisert
merverdiavgift er fradragsberettiget, vil heller ikke
kjøperne av infrastrukturtjenestene, for eksempel et
flyselskap, kunne trekke fra denne merverdiavgiften
i sitt merverdiavgiftsoppgjør med staten. På denne
måten oppstår det kumulasjon av merverdiavgift.
Dette bryter med prinsippet om at merverdiavgiften
skal være en generell skatt på forbruk, og at anskaf-
felser til bruk i næringsvirksomhet som utgangspunkt
ikke skal skattlegges.

Manglende fradragsrett på dette området gir
dessuten de som yter infrastrukturtjenester et økono-
misk motiv til å produsere enkelte tjenester med egne
ansatte (egenproduksjon) som ikke utløser merverdi-
avgift, fremfor å kjøpe dem fra andre med merverdi-
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avgift. Dette kan være uheldig i den grad det fører til
at tjenestene ikke blir produsert på en mest mulig ef-
fektiv måte. Det har heller ikke vært hensikten at
merverdiavgiften skulle påvirke denne vurderingen.

Som det følger av omtalen ovenfor er det flere
problemer knyttet til merverdiavgiftsregelverket for
infrastrukturtjenester i transportsektoren. Disse sy-
stemmessige uheldige virkningene er imidlertid re-
dusert gjennom ulike ordninger på enkelte områder.

Når det gjelder offentlige veier er merverdiavgif-
ten og problemet knyttet til egenproduksjon i stor
grad nøytralisert gjennom en ordning med fritak for
merverdiavgift på leveranser av tjenester til offentlig
vei, jf. merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr. 13.
Bakgrunn for denne bestemmelsen var å likestille
Statens vegvesen med private entreprenører i kon-
kurranse om bygging av offentlige veier. I den senere
tid er imidlertid entreprenørvirksomheten skilt ut i et
eget selskap (Mesta) og problemet med egenproduk-
sjon i Statens vegvesen er derfor mindre aktuelt. Dis-
se endringene gjør at det kan vurderes å fjerne rege-
len om merverdiavgiftsfritak for tjenesteleveranser
til offentlig vei.

En eventuell ny merverdiavgiftsplikt på dette
området bør også ses i sammenheng med merverdi-
avgift på bompenger. Dette krever ytterligere utred-
ninger av bl.a. provenymessig konsekvenser. Dessu-
ten reiser slik merverdiavgiftsplikt kompliserte juri-
diske spørsmål, bl.a. knyttet til hvilken virksomhet
og hvilke tjenester det eventuelt merverdiavgiftsplik-
tige vederlaget (bompengene) skal knyttes til. Det er
derfor behov for å vurdere merverdiavgift på infra-
strukturtjenester knyttet til vei nærmere, før det even-
tuelt kan legges fram et forslag her.

For så vidt gjelder de kommunale havnene vil
problemene knyttet til det å være utenfor merverdiav-
giftsområdet for store deler av virksomheten langt på
vei kunne løses ved at disse omfattes av kompensa-
sjonsordningen for merverdiavgift.

I denne sammenheng vises det til at lov 8. juni
1984 nr. 51 om havner og farvann mv. (havneloven)
§ 23 gir havnevesenet hjemmel til å kreve opp havne-
avgifter. Det er reist spørsmål om disse avgiftene (an-
løpsavgift, kaiavgift og vareavgift) skal betraktes
som betaling for utleie av fast eiendom. I så fall fore-
ligger det ikke adgang til å kreve kompensasjon for
merverdiavgift når det gjelder utgifter til denne virk-
somheten. Dette skyldes at lov 12. desember 2003 nr.
108 om kompensasjon for merverdiavgift til kommu-
ner og fylkeskommuner mv. (kompensasjonsloven)
avskjærer retten til kompensasjon hvor det foretas ut-
leie av fast eiendom. Etter den begrensede kompen-
sasjonsordningen som ble avviket 1. januar 2004 var
de kommunale havnevesenene kompensasjonsberet-
tiget.

Den generelle kompensasjonsordningen som ble
innført 1. januar 2004 medfører at når en kommune
oppfører et bygg, vil merverdiavgiften på byggekost-
nadene være kompensasjonsberettiget. Omsetning
og utleie av fast eiendom er ikke merverdiavgifts-
pliktig. Kommunen ville dermed få en betydelig kon-
kurransefordel i forhold til private ved salg og utleie
av fast eiendom. For å avhjelpe denne konkurranse-
vridningen følger det av kompensasjonsloven § 4 an-
net ledd nr. 3 at kompensasjonsordningen ikke om-
fatter tilfeller hvor kommune eller private kompensa-
sjonsberettigete virksomheter leier ut eller selger
bygg, anlegg eller annen fast eiendom. Det har ligget
utenfor siktemålet til denne begrensningen å ramme
havnevesenets rett til kompensasjon på virksomhets-
områder hvor det kreves inn havneavgift. Det vises til
Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget
2004 - lovendringer kapittel 20.8.3.

Den generelle kompensasjonsordningen finansi-
eres ved at overføringene til kommunene reduseres
tilsvarende den økonomiske fordel ordningen antas å
innebære. Ved beregning av reduserte overføringer
på den enkelte kommunes økonomi har Finansdepar-
tementet og Kommunal- og regionaldepartementet
inkludert antatte kompensasjonskrav fra de kommu-
nale havnene. Det er i denne forbindelse lagt til grunn
at anskaffelser gjort av havnevesenet på virksom-
hetsområder hvor det oppkreves havneavgift, er
kompensasjonsberettiget.

Ut fra formålet med kompensasjonsloven § 4 an-
net ledd nr. 3 og de forutsetninger som er lagt til
grunn ved beregning av trekket i statens overføringer
til kommunesektoren, er det departementets oppfat-
ning at de kommunale havnene skal ha rett til kom-
pensasjon for merverdiavgift på anskaffelser til de
områdene som er finansiert ved havneavgifter. An-
skaffelser til ordinær merverdiavgiftspliktig virk-
somhet som utføres av havnene vil ikke gi rett til
kompensasjon.

Departementet har merket seg at et flertall i sam-
ferdselskomiteen i forbindelse med stortingsbehand-
lingen av Nasjonal transportplan 2006-2015, jf.
Innst. S. nr. 240 (2003-2004), uttalte at

"Komiteen vil peke på at regelverket for merver-
diavgift medfører ulik behandling for infrastruktur-
tjenester i de ulike transportgrenene. Veg-, T-bane og
trikkeinfrastruktur er i hovedsak fritatt for merverdi-
avgift, men må svare avgift for tiltak til miljø og tra-
fikksikkerhet. Når det gjelder jernbane og luftfart, må
på disse transportgrenene i hovedsak betale 24 pst.
merverdiavgift på kjøp av infrastrukturtjenester.
Denne forskjellsbehandlingen fremstår som urime-
lig."

Komiteens flertall ba derfor Regjeringen i stats-
budsjettet for 2005 om å vurdere endringer i regelver-
ket for merverdiavgift som fjerner forskjellsbehand-
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lingen på kjøp av infrastrukturtjenester mellom ulike
transportgrener.

Departementet er enig i at det er uheldig at infra-
strukturtjenester for jernbane og luftfart er utenfor
merverdiavgiftssystemet. For å skape større likhet på
dette området foreslår departementet at infrastruktur-
tjenester knyttet til bruk av lufthavner og jernbane
blir merverdiavgiftspliktig. Som det fremgår ovenfor
har departementet også vurdert om det bør innføres
merverdiavgiftsplikt på infrastrukturtjenester knyttet
til offentlige veier og offentlige havner.

Departementet har imidlertid kommet til at pro-
blemene som merverdiavgiften skaper på disse områ-
dene, særlig på grunn av de ulike ordningene som er
beskrevet ovenfor, er mindre aktuelle enn for luft-
havner og jernbane. Det vil dessuten være behov for
en nærmere utredning før det eventuelt legges fram
forslag om merverdiavgift på offentlige veier og of-
fentlige havner.

Etter dette foreslår departementet at bare infra-
strukturtjenester knyttet til bruk av lufthavner og
jernbane skal være omfattet av den generelle merver-
diavgiftsplikten fra 1. januar 2005. Det vises til pro-
posisjonens punkt 30.1.3.2 og 30.1.3.3 for en nærme-
re redegjørelse av forslaget.

Ved å innføre merverdiavgift på rett til å dispone-
re lufthavner og jernbanenettet skal for det første de
som yter slike tjenester (Avinor/lufthavnene og Jern-
baneverket) beregne merverdiavgift på vederlaget for
denne bruken. Samtidig vil de kunne trekke fra all
inngående merverdiavgift på kjøp av varer og tjenes-
ter til bruk i den nye merverdiavgiftspliktige virk-
somheten. Jernbaneverket, som har store merverdi-
avgiftspliktige anskaffelser kombinert med store ge-
nerelle offentlige tilskudd som ikke skal merverdiav-
giftsberegnes, vil kunne få de største fordelene av
forslaget. De statlige overføringene til Jernbanever-
ket er imidlertid blitt foreslått redusert som følge av
dette. En nærmere omtale av de budsjettmessige kon-
sekvenser av forslaget som fremmes, følger av
St.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte-, avgifts- og tollved-
tak.

Når det gjelder de administrative konsekvensene
for lufthavnene og Jernbaneverket, er disse allerede
registrert i merverdiavgiftsmanntallet fordi de allere-
de driver annen merverdiavgiftspliktig virksomhet.
Lufthavnene vil for eksempel kunne ha noe merver-
diavgiftspliktig salg av reklame og serveringstjenes-
ter, mens Jernbaneverket også omsetter enkelte varer
og tjenester som de allerede vil være merverdiav-
giftsregistrert for. Det antas således at virksomhetene
i stor grad allerede er kjent med de administrative
oppgavene med å sende inn merverdiavgiftsoppgaver
etc. og at de administrative konsekvensene knyttet til
dette vil være mindre.

Det antas også at forslaget vil ha mindre adminis-
trative konsekvenser for avgiftsmyndighetene.

30.1.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

til endring av § 5a annet ledd nr. 7 og ny § 5a annet
ledd nr. 8 og 9 i merverdiavgiftsloven og viser sam-
tidig til sine merknader i Budsjett-innst. S. nr. 1
(2004-2005) under punkt 4.4. 

30.2 Innføring av merverdiavgift for kino- og 
filmbransjen

30.2.1 Sammendrag
INNLEDNING

Under behandlingen av St.meld. nr. 25 (2003-
2004) Økonomiske rammebetingelser for filmpro-
duksjon, se Innst. S. nr. 228 (2003-2004) fra familie-
, kultur- og administrasjonskomiteen fattet Stortinget
følgende vedtak 9. juni 2004 (vedtak nr. 410):

"Stortinget ber Regjeringen legge fram sak om
innføring av 6 pst. merverdiavgift for kino- og film-
bransjen og nødvendige lovendringer med innføring
fra 1. januar 2005."

Departementet legger frem forslag til endringer i
merverdiavgiftsloven slik at kino- og filmbransjen
kan komme inn i merverdiavgiftssystemet fra
1. januar 2005.

Budsjettkonsekvensene av forslagene er beskre-
vet i St.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte-, avgifts- og
tollvedtak. Der fremmes det også forslag om å øke
merverdiavgiftssatsene. Regjeringen foreslår å øke
den generelle merverdiavgiftssatsen fra 24 til 25 pst.,
samt at de øvrige satsene økes med ett prosentpoeng.
Dette innebærer bl.a. at den laveste satsen økes fra 6
til 7 pst.

Siden den laveste satsen foreslås økt, fremmer
departementet forslag om at tjenester i form av rett til
å overvære kinoforestillinger blir merverdiavgifts-
pliktig med en sats på 7 pst. med virkning fra
1. januar 2005. I denne sammenheng vil departemen-
tet særlig fremheve at det ikke bør innføres mer en to
reduserte satser i det norske merverdiavgiftssyste-
met. Flere satser vil innebære et lite hensiktsmessig
system med større administrative kostnader. Depar-
tementet viser også til at innen EU er det to reduserte
satser.

Departementet foreslår videre at virksomhet med
omsetning av rettigheter til film, for eksempel produ-
senter og distributører av filmer, blir avgiftspliktige
med ordinær sats (25 pst.). Departementet har ikke
funnet noen tungtveiende grunner for å innføre over-
gangsordninger for kino- og filmbransjen, se omtale
av problemstillingen knyttet til mulige overgangs-
ordninger for persontransport i kapittel 19 i Ot.prp.
nr. 1 (2003-2004).
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Departementet vil bemerke at det pågår et arbeid
med å gå nærmere gjennom unntakene fra merverdi-
avgiftsplikten på kulturområdet. Stortinget er tidlige-
re blitt varslet om denne gjennomgangen i bl.a.
St.prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte-, avgifts- og tollved-
tak, se også Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og av-
giftsopplegget for 2002 - lovendringer. Gjennomgan-
gen er krevende og reiser flere kompliserte spørsmål,
særlig knyttet til den avgiftsmessige behandlingen av
opphavsrettslig beskyttet materiale. Arbeidet vil der-
for ta noe tid. Departementet ser problematiske sider
ved å innføre merverdiavgift for kino- og filmbran-
sjen uten å samtidig vurdere merverdiavgiftsregel-
verket for resten av kultursektoren. Merverdiavgifts-
plikten på kulturområdet bør ses på under ett for å
sikre løsninger som gir klare avgrensninger og som
sikrer nøytraliteten i systemet. En egen behandling
av ett område gjør at det vil oppstå nye problemstil-
linger som følge av at store deler av kulturområdet
fremdeles er unntatt fra merverdiavgiftsplikten. Det-
te kan medføre fare for konkurransevridninger og av-
giftsmessige tilpasninger. En egen behandling av en
bestemt bransje nå, vil også kunne skape ytterligere
press fra andre bransjer som også ønsker særordnin-
ger i tiden før den fullstendige gjennomgangen er fer-
dig.

Departementet ser likevel isolert sett klare sy-
stemmessige fordeler med å ta kino- og filmbransjen
inn i merverdiavgiftssystemet. Filmbransjen selv har
anført at det har vært flere uklarheter knyttet til prak-
tiseringen av regelverket. Regelverket medfører også
at flere næringsdrivende driver delt virksomhet, noe
som medfører kompliserte fordelinger av inngående
og utgående merverdiavgift. Innføring av merverdi-
avgift på dette området vil kunne forenkle avgiftsbe-
handlingen både for de næringsdrivende og for av-
giftsmyndighetene. På bakgrunn av Stortingets ved-
tak fremmer departementet forslag til endringer i
merverdiavgiftsloven i proposisjonen.

NÆRMERE OM FORSLAG TIL LOVENDRINGER

Innledning
Stortinget har som nevnt vedtatt at kino- og film-

bransjen skal være avgiftspliktig fra 1. januar 2005
med laveste sats. Det er ikke gitt noen detaljerte fø-
ringer for hva vedtaket nærmere innebærer. Det er
mange ulike aktører i kino- og filmbransjen, og det
må vurderes nærmere hvilke konsekvenser Stortin-
gets vedtak skal ha for de ulike aktørene. 

Departementet vil bemerke at Stortingets vedtak
oppfattes slik at dette ikke berører virksomheter
innen kino- og filmbransjen som allerede er avgifts-
pliktige etter dagens regelverk. Dette gjelder også
med hensyn til sats, slik at de aktuelle aktørene fort-
satt skal være avgiftspliktige med ordinær sats. Re-
duserte satser må forbeholdes spesielle tilfeller, og

den generelle satsen bør være utgangspunktet. Dette
vil også ha betydning for de ulike aktørene som vil bli
avgiftspliktige fra 1. januar 2005. Det bør etter de-
partementets mening foreligge særlige grunner for en
redusert sats. Omsetning som fremdeles vil være av-
giftspliktig med ordinær sats etter 1. januar 2005 vil
for eksempel være betalings-tv, video- og dvd-utleie,
omsetning av digitale versjoner av en film på Inter-
nett og omsetning av produksjonstjenester. I tillegg
har for eksempel kinoer i dag avgiftspliktig omset-
ning fra kiosk. Slik alminnelig vareomsetning vil na-
turligvis heller ikke berøres av Stortingets vedtak.

Videre vil departementet gjøre oppmerksom på
at de næringsdrivende som blir avgiftspliktige etter
1. januar 2005 vil kunne ha underleverandører som
fremdeles er unntatt fra den generelle merverdiav-
giftsplikten. Bakgrunnen for dette er at store deler av
kulturområdet fremdeles er unntatt fra merverdiav-
giftsområdet. For eksempel vil en del tjenesteytere
som skuespillere, musikere, samt lyd- og lysteknike-
re kunne være unntatt etter merverdiavgiftsloven § 5
b første ledd nr. 14 som unntar tjenester i form av
kunstnerisk fremføring av åndsverk, samt integrerte
tjenester. Andre tjenester kan være unntatt etter be-
stemmelsen i merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr.
1 bokstav a som omfatter omsetning fra opphavs-
mannen ved egen utnyttelse av opphavsrett til egne
litterære og kunstneriske verk. Dette vil for eksempel
kunne gjelde for forfattere, herunder av filmmanu-
skripter, regissører, koreografer mv.

Slike aktuelle underleverandører vil ikke ha fra-
dragsrett for inngående merverdiavgift på sine an-
skaffelser. Merverdiavgiftsbelastningen på anskaf-
felsene til virksomheten vil derfor innkalkuleres som
en ordinær kostnad i deres krav på vederlag. Denne
merverdiavgiften kan ikke spesifiseres på fakturaen,
og kalles derfor skjult merverdiavgift. Siden kun spe-
sifisert merverdiavgift er fradragsberettiget, vil heller
ikke neste kjøper, for eksempel en filmprodusent,
kunne føre denne merverdiavgiften til fradrag i sitt
avgiftsoppgjør. Filmprodusenter må etter forslagene
til lovendringer i denne proposisjonen beregne utgå-
ende merverdiavgift av sin omsetning, og da vil den
skjulte merverdiavgiften som framkommer ved kjøp
av unntatte tjenester inngå i beregningsgrunnlaget for
den utgående merverdiavgiften. Dette medfører ku-
mulasjon av merverdiavgift. Slike utslag av regelver-
ket er prinsipielt uheldig, og strider mot prinsippene
om et godt merverdiavgiftssystem.

Disse konsekvensene kan også i noen grad med-
føre konkurransevridninger og avgiftsmessige tilpas-
ninger. For eksempel vil skjult avgiftsbelastning og
kumulasjon av merverdiavgift kunne være en kon-
kurranseulempe for næringsdrivende som konkurre-
rer med utenlandske bedrifter innenlands og uten-
lands. Videre kan virksomheter få økonomiske inci-
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tamenter til å produsere enkelte ikke-avgiftspliktige
tjenester med egne ansatte fremfor å etterspørre dem
i markedet. Dette er uheldig da merverdiavgiften ide-
elt sett ikke skal medføre andre markedsløsninger
enn de som ville blitt valgt uten merverdiavgiften.

På bakgrunn av den generelle gjennomgangen
som er i gang på kulturområdet, vil departementet
ikke fremme forslag til lovendringer i forhold til av-
giftsplikten til slike underleverandører nå. De pro-
blemstillingene som her er angitt er nettopp hovedte-
ma ved denne gjennomgangen, og forutsetter en vur-
dering av størsteparten av bestemmelsene på kultur-
området. Det har derfor heller ikke vært tidsmessig
rom for å vurdere avgiftsplikten til disse underleve-
randørene i denne omgang dersom Stortingets vedtak
for kino- og filmbransjen skal kunne iverksettes som
forutsatt fra 1. januar 2005.

KINOER OG ANDRE FREMVISERE

Stortingets vedtak medfører at virksomhet som
omsetter tjenester i form av rett til å overvære kino-
forestillinger skal omfattes av merverdiavgiftssyste-
met fra 1. januar 2005. Departementet foreslår derfor
en endring av merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd
nr. 5. Denne bestemmelsen gjør unntak fra merverdi-
avgiftsplikten for tjenester i form av rett til å overvæ-
re teater-, opera-, ballett-, kino- og sirkusforestillin-
ger, konsert- og idrettsarrangementer, utstillinger i
gallerier og museer, samt adgang til fornøyelsespar-
ker og opplevelsessentra. Unntaket omfatter også
formidling av slike tjenester. Det foreslås at den de-
len av bestemmelsen som angir unntak for rett til å
overvære kinoforestillinger oppheves. Da vil hoved-
regelen om avgiftsplikt i merverdiavgiftsloven § 13
gjelde for omsetning og formidling av rett til å over-
være kinoforestillinger. Kinoer skal følgelig registre-
res i merverdiavgiftsmanntallet når omsetningen
overstiger 50 000 kroner i løpet av en periode på 12
måneder. Det skal da beregnes utgående merverdiav-
gift av omsetningen samtidig som kinoene får fra-
dragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffel-
ser til virksomheten på vanlig måte etter merverdiav-
giftsloven §§ 21 flg. Når det gjelder satsen for bereg-
ning av utgående merverdiavgift på vederlaget (kino-
billetten) vil denne foreslås å være på 7 prosent, se
forslag til vedtak om merverdiavgift for budsjetter-
minen for 2005 i St.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte-,
avgifts- og tollvedtak.

Kinoer har etter dagens regelverk også annen
omsetning som er unntatt fra merverdiavgiftsplikten.
Dette kan være omsetning av kataloger, programmer,
prospektkort og suvenirer, se merverdiavgiftsloven
§ 5 første ledd nr. 1 bokstav c. Ved innføring av mer-
verdiavgift på kinobilletten, vil hensynet bak denne
bestemmelsen etter departementets mening ikke len-
ger være oppfylt. Departementet foreslår derfor at

denne bestemmelsen endres. Departementet mener i
denne forbindelse at annen omsetning enn kinobillet-
ten ikke bør omfattes av den reduserte satsen på 7 pst.
Når kinoer omfattes av merverdiavgiftssystemet, er
det naturlig at de må forholde seg til regelverket på
samme måte som andre næringsdrivende i forhold til
varesalg. Departementet foreslår derfor at kinoers
eventuelle særskilte omsetning av kataloger, pro-
grammer etc. blir avgiftspliktig med ordinær sats.

Når det gjelder annen fremvisning av film, angir
forskrift 19. desember 1975 nr. 1 om hva som anses
som omsetning og utleie av retten til kinematografisk
film (forskrift nr. 68), at foruten offentlig fremvis-
ning i kinoer omfattes også fremvisning i læreanstal-
ter, militærforlegninger og ellers for en ubestemt
krets av personer utenfor private hjem, på lukkede
fester eller foreningsmøter. Departementet foreslår at
i utgangspunktet skal også slike fremvisere som er
unntatt etter dagens regelverk, omfattes av merverdi-
avgiftssystemet fra 1. januar 2005. Departementet vil
i denne forbindelse påpeke at vilkåret til næringsvirk-
somhet ofte ikke vil være oppfylt i disse situasjonene,
slik at fremvisningen likevel ikke blir avgiftspliktig.
Hensynet til nøytralitet tilsier videre at andre fremvi-
sere enn kinoer kun bør være omfattet av merverdi-
avgiftssystemet i den grad de ikke bare driver leilig-
hetsvis fremvisning. I tillegg vil også andre unntak
kunne komme til anvendelse, for eksempel unntaket
for undervisningstjenester, se merverdiavgiftsloven
§ 5 b første ledd nr. 3, og for ideelle organisasjoner
og foreningers omsetning som dekkes av medlems-
kontingenten, se merverdiavgiftsloven § 5 første ledd
nr. 1 bokstav f. På denne bakgrunn vil offentlig frem-
visning utenom kinoer sannsynligvis fremdeles i stor
grad være utenfor merverdiavgiftssystemet. De lov-
endringene som departementet foreslår på bakgrunn
av Stortingets vedtak, vil likevel kunne medføre at
enkelte offentlige fremvisninger utenom kinoer også
blir merverdiavgiftspliktige dersom dette drives i næ-
ring. Slik fremvisning vil være omfattet av den redu-
serte satsen på 7 prosent.

Departementet viser til forslag til endringer i
merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 1 bokstav c
og § 5 b første ledd nr. 5. Det foreslås at endringene
trer i kraft fra 1. januar 2005. Departementet viser
også til forslag til vedtak om merverdiavgift for bud-
sjetterminen for 2005, se St.prp. nr. 1 (2004-2005)
Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

OMSETNING AV RETTIGHETER TIL FILM

Departementet legger til grunn at det er Stortin-
gets intensjon at en del aktører innen kino- og film-
bransjen som er en del av omsetningskjeden fram til
kinoer og som i dag er utenfor systemet, også skal bli
avgiftspliktige. Departementet foreslår derfor at virk-
somhet med omsetning av rettigheter til film, for ek-
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sempel produsenter og distributører av filmer, blir
avgiftspliktige. Dette vil innebære en betydelig for-
enkling for slike næringsdrivende. Filmprodusenter
driver for eksempel etter dagens regelverk både av-
giftspliktig og ikke-avgiftspliktig virksomhet. Der-
som all deres omsetning omfattes av merverdiav-
giftssystemet, slipper produsentene å foreta kompli-
serte fordelinger av inngående og utgående merver-
diavgift.

Departementet foreslår på denne bakgrunn at be-
stemmelsen i merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr.
2 som unntar omsetning og utleie av retten til annen
kinematografisk film enn reklamefilm oppheves.
Omsetning av rettigheter til filmer vil da forutset-
ningsvis omfattes av den generelle merverdiavgifts-
plikten. Produksjonsselskaper og distributører mv.
vil dermed i utgangspunktet bli merverdiavgiftsplik-
tige for all sin virksomhet, med plikt til å beregne ut-
gående merverdiavgift på vederlaget for omsetnin-
gen og rett til fradrag for inngående merverdiavgift
på anskaffelser til bruk i virksomheten.

Departementet foreslår at denne typen omsetning
skal være avgiftspliktig med ordinær sats. Utgangs-
punktet bør etter departementets mening som nevnt
være at den generelle satsen gjelder for all omset-
ning, med mindre særlige grunner taler for noe annet.
For de aller fleste aktørene som direkte berøres av
innføring av avgiftsplikt ved omsetning av rettigheter
til film, vil den økonomiske betydningen av avgifts-
plikten være den samme uavhengig av satsen. Bak-
grunnen for dette er at slik omsetning i all hovedsak
skjer til mottakere som har fradragsrett for inngående
merverdiavgift på sine anskaffelser. Departementet
antar i denne forbindelse at ikkemerverdiavgiftsplik-
tige i liten grad kjøper filmrettigheter. Det foreligger
derfor slik departementet ser det, ingen særlige grun-
ner som tilsier en redusert sats for denne typen om-
setning.

Selv om forutsetningen for de foreslåtte lovend-
ringene er at bl.a. omsetning av filmrettigheter skal
være avgiftspliktig fra 1. januar 2005, vil produsen-
ters omsetning av rettighetene til en film fremdeles
kunne være utenfor merverdiavgiftssystemet. Bak-
grunnen for dette er det generelle unntaket i merver-
diavgiftsloven § 5 første ledd nr. 1 bokstav a som
omfatter omsetning fra opphavsmann ved egen ut-
nyttelse av opphavsrett til egne litterære og kunstne-
riske verk. Ved en opphevelse av merverdiavgiftslo-
ven § 5 første ledd nr. 2 som unntar omsetning og ut-
leie av retten til annen kinematografisk film enn re-
klamefilm fra den generelle avgiftsplikten (dvs. bl.a.
produsenter og distributører av rettigheter til filmer),
vil produsentenes (og andre opphavsmenns) omset-
ning i forhold til egen opphavsrett reguleres av unn-
taket i merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 1 bok-
stav a. Andre ledd i omsetningskjeden, for eksempel

distributører av filmer, omfattes ikke av denne be-
stemmelsen, den gjelder kun opphavsmannen. Sett
på bakgrunn av den generelle gjennomgangen av
unntakene på kulturområdet, hvor denne bestemmel-
sen vil være sentral, mener departementet at det ikke
vil være hensiktsmessig å gjøre endringer i merverdi-
avgiftsloven § 5 første ledd nr. 1 bokstav a på nåvæ-
rende tidspunkt. Departementet forutsetter likevel at
unntaket i denne bestemmelsen etter 1. januar 2005
ikke omfatter det som etter dagens regelverk omfat-
tes av merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 2. Det-
te vil medføre at filmprodusenters egen utnyttelse av
rettigheter til egne filmer, etter 1. januar 2005 er om-
fattet av merverdiavgiftssystemet uavhengig av be-
stemmelsen i merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr.
1 bokstav a. Departementet antar at dette vil være i
tråd med Stortingets intensjoner.

Departementet viser til forslag til opphevelse av
merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 2. Det fore-
slås at endringen trer i kraft fra 1. januar 2005.

PROVENYKONSEKVENSER

Innføring av merverdiavgiftsplikt for kino- og
filmproduksjon er anslått til å redusere statens mer-
verdiavgiftsinntekter med om lag 10 mill. kroner på-
løpt og om lag 8 mill. kroner bokført. Dette skyldes
at verdien av fradragsretten som filmprodusenter,
distributører og kinoer oppnår ved avgiftsplikt er
større enn verdien av merverdiavgiften som betales
til staten ved en merverdiavgiftssats på 7 pst. på ki-
nobilletter.

Det er anslått at filmprodusentene kan oppnå en
avgiftslettelse på om lag 15 mill. kroner årlig ved at
de blir avgiftspliktige. Denne lettelsen må ses i sam-
menheng med forslag om reduksjon i filmstøtten på
om lag samme nivå. For mer detaljert informasjon
om provenykonsekvensene se omtale i St.prp. nr. 1
(2004-2005) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

30.2.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

til endring av merverdiavgiftsloven §§ 5 første ledd
nr. 1 bokstav c og 5 b første ledd nr. 5, samt opphe-
velse av merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 2 og
viser samtidig til sine merknader i Budsjett-innst. S.
nr. 1 (2004-2005) under punkt 4.4. 

30.3 Merverdiavgift ved omsetning av brukte 
varer

30.3.1 Sammendrag
Da omsetning av varer fra bruktbutikker med all-

mennyttig formål kan utløse plikt til å beregne mer-
verdiavgift, foreslås det et unntak for slik omsetning.

Unntak svekker merverdiavgiften som en gene-
rell forbruksavgift, og kan dessuten medføre konkur-
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ransevridninger i disfavør av andre næringsdrivende.
Av den grunn er det nødvendig å sette strenge vilkår
for at unntaket skal komme til anvendelse. I tråd med
et tilsvarende unntak i Danmark settes det derfor krav
om at overskuddet av omsetningen fullt ut må anven-
des til det veldedige og allmennyttige formål. Butik-
ken må i tillegg kun selge brukte varer som er mottatt
vederlagsfritt, samt benytte frivillig, ulønnet arbeids-
kraft. Det vil ikke foreligge fradragsrett for inngåen-
de avgift for disse butikkene. Bruktbutikker med et
allmennyttig formål, men som ikke baserer seg på fri-
villig, ulønnet arbeidskraft, vil dermed ikke omfattes
av unntaket. Sistnevnte butikker vil ha et langt mer
profesjonelt preg enn de butikker som foreslås unn-
tatt.

Departementet legger til grunn at forslaget ikke
vil gi vesentlige provenyvirkninger eller administra-
tive virkninger.

Departementet viser til forslag til endring av § 5
første ledd nr. 1 ny bokstav e) i merverdiavgiftslo-
ven. Det foreslås at lovendringen trer i kraft 1. januar
2005.

30.3.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

til endring av § 5 første ledd nr. 1 ny bokstav e) i mer-
verdiavgiftsloven.

30.4 Merverdiavgift på utleie og leasing av elbiler
30.4.1 Sammendrag

I budsjettet for 2004 ble det gitt en omtale av mu-
ligheten for å utvide gjeldende merverdiavgiftsfritak
(0-sats) ved omsetning av elbiler til også å omfatte
utleie og leasing. Omtalen ble gitt på bakgrunn av en
anmodning fra Stortinget om å foreta en utredning av
merverdiavgiftsfritak for utleie og leasing av 0-ut-
slippsbiler, se Innst. S. nr. 86 (2002-2003), jf. Doku-
ment nr. 8:11 (2002-2003). Det ble konkludert med
at spørsmålet om å utvide fritaket til også å omfatte
utleie og leasing burde utsettes til de EØS-rettslige
sider av saken er avklart. Stortinget sluttet seg til det-
te.

Foruten fritak for merverdiavgift ved omsetning,
er elbiler fritatt for både årsavgift og engangsavgift.
For en ordinær småbil med forbrenningsmotor utgjør
disse avgiftene om lag halvparten av hva bilen koster.
Avgiftsfritakene gjør det mulig for elbiler å konkur-
rere prismessig med ordinære personbiler. Når det i
dag likevel ikke selges flere elbiler har dette sannsyn-
ligvis sammenheng med andre forhold enn pris og
avgiftsbelastning. Det kan i denne sammenheng bl.a.
vises til at elbiler har begrensede kjørelengde, og at
det tar tid og lade opp batteriene på elbiler. Antake-
ligvis vil andre virkemidler være mer målrettede for
å oppnå økt bruk av elbiler i Norge, enn ytterligere
lempinger i merverdiavgiften. Det kan i denne sam-

menheng vises til gjeldende prøveordning i Oslo og
Akershus, hvor elbiler tillates å benytte kollektivfel-
tene.

Merverdiavgiften er ment som en generell for-
bruksavgift på varer og tjenester, og fritak fra den ge-
nerelle avgiftsplikten som ikke er begrunnet ut fra av-
giftsmessige hensyn bør derfor i størst mulig grad
unngås. Et fritak fra plikten til å beregne utgående
merverdiavgift ved omsetning av elbiler, samtidig
som den avgiftspliktige har fradragsrett for all inngå-
ende merverdiavgift (0-sats) medfører dessuten indi-
rekte en form for subsidiering gjennom avgiftssyste-
met. Det er etter departementets mening ikke hen-
siktsmessig å utvide bruken av merverdiavgiftssyste-
met til å tilgodese spesielle formål ved bruk av o-sats,
og departementet mener at det ikke er gode nok argu-
menter for å utvide det eksisterende fritaket slik at
også utleie/leasing av slike biler omfattes.

Subsidieelementet som ligger i bruk 0-satser i
merverdiavgiftsregelverket har også en side til EØS
avtalens bestemmelser om statsstøtte. Det har forelø-
pig ikke vært noen saker som direkte berører bruk av
0-satser i merverdiavgiftsregelverket i forhold til
statsstøtte, og rettstilstanden på dette området er der-
for uklar.

På denne bakgrunn vil departementet ikke anbe-
fale at gjeldende merverdiavgiftsfritak for omsetning
av elbiler utvides til også å omfatte utleie og leasing.

30.4.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar dette til orientering. 

30.5 Taxfree-salg ved ankomst på flyplass
30.5.1 Sammendrag

Det vises til omtale i St.prp. nr. 1 (2004-2005)
Skatte-, avgifts- og tollvedtak med forslag om å tilla-
te salg av taxfree-varer til passasjerer som ankommer
Norge med luftfartøy. Forslaget fremmes forutsatt
tilfredsstillende kontrollordninger og nødvendig lov-
messig avklaring. Regelendringene gjelder fra den
tid Kongen bestemmer. Departementet viser til for-
slag til ny merverdiavgiftslov § 16 første ledd nr. 15.

30.5.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

til ny merverdiavgiftslov § 16 første ledd nr. 15 og
viser samtidig til sine merknader i Budsjett-innst. S.
nr. 1 (2004-2005) under punkt 4.1. 

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  viser til Regjeringens forslag om
tilretteleggelse for tax-free salg ved ankomst til Nor-
ge. Det er mange gode argumenter for dette. Samtidig
vil d i s s e  m e d l e m m e r  be om at ordningen utfor-
mes slik at den ikke virker konkurransevridende mel-
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lom de ulike aktører som opererer på norske flyplas-
ser. Charterselskapene har en del av sine inntekter fra
tax-free salg om bord, og d i s s e  m e d l e m m e r  fin-
ner det rimelig at det legges til rette slik at chartersel-
skapene får muligheten til å fortsette sin virksomhet.
Dette vil øke konkurransen til fordel for forbrukerne.

31. ENDRINGER I LOV OM KOMPEN-
SASJON FOR MERVERDIAVGIFT TIL 
KOMMUNER, FYLKESKOMMUNER 
MV.

31.1 Sammendrag
Fra 1. januar 2004 er det innført en generell kom-

pensasjonsordning for merverdiavgift i kommune-
sektoren.

Den generelle kompensasjonsordningen er hjem-
let i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon
for merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner
mv. (kompensasjonsloven). Etter departementets
vurdering er det ønskelig å gjøre enkelte mindre end-
ringer i denne loven.

Det er for det første ønskelig å utvide kommune-
nes foreldelsesfrist ved innsendelse av kompensa-
sjonskrav til fylkesskattekontoret noe. Ifølge kom-
pensasjonsloven § 7 første ledd skal kompensasjons-
oppgaven være kommet fram til fylkesskattekontoret
innen en måned og ti dager etter utløpet av hver peri-
ode. Kompensasjonsloven § 10 angir særlige regler i
forhold til foreldelsesloven om når et kompensa-
sjonskrav som ikke er fremsatt innen fristen i § 7 før-
ste ledd foreldes. For virksomheter som nevnt i kom-
pensasjonsloven § 2 bokstav a, det vil si kommuner
og fylkeskommuner, vil kompensasjonskravet være
foreldet når det ikke er fremsatt innen den frist for
innsendelse som følger av § 7 første ledd.

Den strenge foreldelsesfristen for kommuner og
fylkeskommuner har sin bakgrunn i behovet for for-
utberegnelighet med hensyn til størrelsen på kom-
pensasjonskravene fra disse virksomhetene. Slik fris-
ten er utformet medfører den imidlertid at kommune-
ne og fylkeskommunene kan miste enkelte krav.

For å avhjelpe denne situasjonen går departe-
mentet inn for at foreldelsesfristen i kompensasjons-
loven § 10 tredje ledd utvides slik at den sammenfal-
ler med fristen for å sende inn kompensasjonskrav for
neste periode. Dette vil innebære at dersom en kom-
mune unnlater å sende inn et kompensasjonskrav
som etter kompensasjonsloven § 6 siste ledd skal
henføres til én periode, vil ikke dette kravet være for-
eldet før en måned og ti dager etter utløpet av den på-
følgende periode. Siden kommunens og fylkeskom-
munens utelatelser ved denne ordningen vil bli rettet
i neste periode og slike feil etter kort tid vil fordele
seg jevnt over periodene, vil det fortsatt foreligge for-

utberegnelighet med hensyn til de krav som fremset-
tes.

Utvidelsen av foreldelsesfristen for kommune-
sektoren gjør det nødvendig å også gjøre en endring i
kompensasjonsloven § 9 tredje punktum, slik at det
fremgår at med de begrensninger som følger av for-
eldelsesreglene i § 10 gjelder adgangen til å ta krav
med på neste oppgave også for kommuner og fylkes-
kommuner. For å klargjøre når utbetaling av kom-
pensasjon skal skje i tilfeller hvor krav tas med i opp-
gaven for en senere periode, foreslår departementet
videre et nytt fjerde punktum i § 9 hvor det fremgår
at utbetaling skal skje innen tre uker etter at fristen
for denne perioden er utløpt.

Det er også behov for å gjøre en endring i kom-
pensasjonsloven § 3 der det i annet ledd bl.a. fremgår
at det ytes kompensasjon for merverdiavgift ved kjøp
av tjenester fra utlandet. Ifølge merverdiavgiftsloven
§ 65 bokstav a kan departementet gi forskrift om at
det skal betales avgift av tjenester som innføres fra
utlandet, Svalbard eller Jan Mayen. Det foreslås at
kompensasjonsloven § 3 annet ledd presiseres slik at
det, i tillegg til tjenester kjøpt fra utlandet, også gis
kompensasjon for tjenester kjøpt fra Svalbard og Jan
Mayen. Slik forskrift er gitt 15. juni 2001, jf. forskrift
(Nr. 121) om merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra
utlandet.

Departementet legger til grunn at endringene i
kompensasjonsloven ikke gir vesentlige proveny-
virkninger eller administrative virkninger.

Departementet viser til forslag til endring av an-
net ledd i kompensasjonsloven § 3, nytt tredje og
fjerde punktum i § 9 og til forslag til endring av tredje
ledd i § 10.

Det foreslås at endringene trer i kraft 1. januar
2005. Dette innebærer at utvidelsen av foreldelses-
fristen for kommunesektoren gjelder for anskaffelser
som foretas etter dette tidspunkt.

31.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

til endring av annet ledd i kompensasjonsloven § 3,
nytt tredje og fjerde punktum i § 9 og til forslag til
endring av tredje ledd i § 10. 

32. OPPRETTING AV LOVTEKST
32.1 Ligningsloven § 6-10
32.1.1 Sammendrag

Ved vedtak 14. mai 2004 ba Stortinget Regjerin-
gen om innen 1. juni 2004 å legge frem forslag til
lovhjemmel som utvider rapporteringsplikten til Sen-
tralskattekontoret for utenlandssaker til å gjelde alle
utenlandske arbeidstakere innen alle bransjer. I
Ot.prp. nr. 77 (2003-2004) om lov om endringer i ar-
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beidsmiljøloven, ligningsloven, utlendingsloven og
allmenngjøringsloven (fremmet av Kommunal- og
regionaldepartementet) ble det foreslått å endre lig-
ningsloven § 6-10 ved å ta bort henvisningen til byg-
ge- og anleggsbransjen. På den måten ble rapporte-
ringsplikten ikke lenger begrenset til en bransje, men
vil gjelde for alle bransjer. Lovendringen trådte i
kraft 1. oktober 2004.

Rapporteringsplikten til Sentralskattekontoret
for utenlandssaker etter ligningsloven § 6-10 har inn-
til lovendringen vært begrenset til kontinentalsokke-
len og bygge- og anleggsbransjen. Dette er bransjer
som er basert på oppdrag og spørsmålet om rapporte-
ring av utenlandske arbeidstakere som ikke er til-
knyttet oppdragsforhold har vært lite aktuelt. Når
rapporteringsplikten nå utvides til alle bransjer, er det
behov for å presisere at plikten til å rapportere også
skal omfatte utenlandske arbeidstakere i bransjer
som ikke er oppdragsbasert. Dette fremgår ikke ut-
trykkelig av lovteksten i § 6-10 slik den nå lyder. De-
partementet foreslår derfor at lovteksten endres slik
at det klart kommer fram at også arbeidstakere som
ikke har tilknytning til et oppdragsforhold i utgangs-
punktet skal rapporteres.

Etter ligningsloven § 10-7 kan oppdragsgiver på-
legges ansvar for oppdragstakers skatt, arbeidsgiver-
avgift og forskuddstrekk dersom rapporteringsplik-
ten i § 6-10 er misligholdt. Departementet legger til
grunn at det ikke er behov for endring av denne an-
svarsbestemmelsen, selv om rapporteringsplikten et-
ter § 6-10 også skal omfatte ansettelsesforhold uten-
for oppdragsforhold. Når det foreligger et ansettel-
sesforhold, vil arbeidsgiver etter gjeldende regler
være ansvarlig for at forskuddstrekk blir gjennomført
og at beløpet blir betalt, jf. lov 21. november 1952 nr.
2 om betaling og innkreving av skatt § 49.

Utvidelsen av rapporteringsplikten til Sentral-
skattekontoret for utenlandssaker nødvendiggjør
også endringer i forskrift 30. desember 1983 nr. 1980
om oppdragsgivers og oppdragstakers opplysnings-
plikt. Departementet har i Ot.prp. nr. 77 (2003-2004)
foreslått at unntak fra rapporteringsplikten fastsettes
i forskrift og pekt på behovet for å samordne den ut-
videde rapporteringsplikten etter ligningsloven § 6-
10 med øvrige offentlige oppgaveplikter for å unngå
unødvendige dobbeltrapporteringer. Som det frem-
går av Ot.prp. nr. 77 (2003-2004) anser departemen-
tet det som usikkert om den anmodede utvidelsen av
rapporteringsplikten til Sentralskattekontoret for
utenlandssaker er forenlig med EØS-regelverket.
Dette spørsmålet har blitt ytterligere aktualisert i for-
bindelse med en klagesak over ilagt gebyr for mang-
lende rapportering. Departementet ser derfor behov
for å utrede forholdet til EØS-regelverket nærmere.

Departementet foreslår etter dette at presiserin-
gen av lovteksten til å omfatte ansettelsesforhold trer

i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Rapportering
av arbeidstakere som ikke har tilknytning til opp-
dragsforhold vil ikke bli krevd før dette.

32.1.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

til endring av ligningsloven § 6-10 nr. 1.

32.2 Folkeregisterloven § 14
32.2.1 Sammendrag

Opplysninger i folkeregistrene om noens private
forhold er underlagt taushetsplikt, jf. lov 16. januar
1970 nr. 1 om folkeregistrering § 13. Men etter lo-
vens § 14 kan det i medhold av lov eller regler fast-
satt av Kongen, uten hinder av taushetsplikten gis
opplysninger fra folkeregisteret eller Sentralkontoret
for folkeregistrering til offentlige myndigheter til
bruk i deres virksomhet. Kongens myndighet er dele-
gert til Finansdepartementet. Bestemmelsen er prak-
tisert slik at det er adgang til å utlevere opplysninger
til utenlandske offentlige myndigheter uten hinder av
lovbestemt taushetsplikt når det foreligger overens-
komst med vedkommende stat om utlevering av slike
opplysninger. Utlevering av opplysninger skjer i dag
bl.a. til folkeregistermyndighetene i de andre nordis-
ke landene i medhold av overenskomst 8. mai 1989
mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige
om folkeregistrering.

I tilknytning til et pågående arbeid i regi av Nor-
disk Ministerråd om ny nordisk overenskomst om
folkeregistrering, finner Finansdepartementet det
hensiktsmessig å klargjøre hjemmelsgrunnlaget for
utlevering av folkeregisteropplysninger til andre sta-
ters offentlige myndigheter. Det foreslås derfor at da-
gens praksis lovfestes ved at det inntas en bestem-
melse i folkeregisterloven § 14 om at det i overens-
komst med fremmed stat kan bestemmes at norske
folkeregistreringsmyndigheter kan gi opplysninger
til denne stats offentlige myndigheter til bruk i deres
virksomhet, uten hinder av taushetspliktreglene i fol-
keregisterloven § 13. Hvilke opplysninger som kan
gis vil fremgå av den enkelte overenskomst. Bestem-
melsen foreslås inntatt som nytt annet ledd i § 14.
Endringen foreslås å tre i kraft straks.

32.2.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

til nytt annet ledd i folkeregisterloven § 14. 

32.3 Skatteloven § 2-30 første ledd bokstav k
32.3.1 Sammendrag

Ved lov 25. juni 2004 nr. 44 ble lov 6. desember
1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og of-
fentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner
endret slik at Sparebankens sikringsfond og Forret-
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ningsbankenes sikringsfond ble slått sammen til ett
felles fond: Bankenes sikringsfond. Endringene er
gitt virkning fra 1. juli 2004, jf. kgl.res. 25. juni 2004
nr. 982.

Etter skatteloven § 2-30 første ledd bokstav k nr.
1 og 2 er henholdsvis Sparebankenes sikringsfond og
Forretningsbankenes sikringsfond fritatt for skatte-
plikt. Ved lovendringen ble det ikke foretatt noen
vurdering av skattelovens bestemmelser. Departe-
mentet foreslår at skatteloven endres tilsvarende.

32.3.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

til  endring  av  skatteloven  § 2-30  første  ledd  bok-
stav k. 

32.4 Arveavgiftsloven § 3
32.4.1 Sammendrag

Ved lov 12. desember 2003 nr. 101 ble arveav-
giftsloven § 2 endret med virkning fra 1. januar 2004,
slik at avgiftsgrunnlaget ved gave til selskap hvor gi-
vers arvinger er medeiere, begrenses til den forholds-
messige del av gaven som tilsvarer arvingenes sam-
lede eierandel i selskapet. Etter tidligere praksis ble
hele gaven regnet med i avgiftsgrunnlaget uansett ei-
erandel. Det ble ikke gjort endringer i reglene for
gave til stiftelse eller annen formuesmasse.

Før lovendringen regulerte arveavgiftsloven § 2
første ledd bokstav e avgiftsplikten for gave til sel-
skap, legat, stiftelse eller annen formuesmasse. Ved
lovendringen ble lovens bokstav e delt opp i ny bok-
stav e og f. Bokstav e regulerer avgiftsplikten ved
gave til selskap og bokstav f regulerer avgiftsplikten
ved gave til stiftelse (legat) eller annen formuesmas-
se.

Arveavgiftsloven § 3 annet ledd har en særregel
for hvem som skal regnes som mottaker av gave eller
arvemidlene. Arveavgiftsloven § 3 annet ledd første
punktum lyder:

"Hvor et selskap, legat, stiftelse eller annen for-
muesmasse er avgiftspliktig, jfr. § 2, første ledds
bokstav e) og annet ledd, og det vesentlige av midle-
ne antas å skulle tilfalle høyst fire personer, skal mid-
lene regnes å være ervervet av disse."

Lovendringen i 2003 gjorde ingen endring i an-
vendelsesområdet for § 3. Siden den gamle bokstav e
i § 2 nå er splittet opp i ny bokstav e og f, må også § 3
annet ledd første punktum ha en henvisning til bok-
stav f.

I nye bokstav f i arveavgiftsloven § 2 er ordet le-
gat strøket som overflødig ved siden av ordene stif-
telse og annen formuesmasse. Den samme korrige-
ringen bør skje i § 3.

Det vises til forslag til endring av arveavgiftslo-
ven § 3 annet ledd første punktum. Lovendringen
innebærer ikke endring av gjeldende rett.

32.4.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Kystpartiet, slutter seg til Regjeringens for-
slag til endring av arveavgiftsloven § 3 annet ledd
første punktum. 

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K y s t p a r t i e t
går inn for å avvikle arveavgiften i sin helhet.

D e t t e  m e d l e m  ønsker sterke familier som
klarer seg selv og som har mulighet til å gi barna en
trygg oppvekst. Det enkelte familiemedlems eien-
dom bør forvaltes på en slik måte at den kan overle-
veres til neste generasjon i bedre stand enn da ved-
kommende selv overtok den. Det gjelder både bolig,
feriebolig og næringseiendom. Dette er kjernen i det
norske selveierdemokratiet.

D e t t e  m e d l e m  viser til sine merknader i Bud-
sjett-innst. S. nr. 1 (2004-2005), og fremmer følgen-
de forslag:

"Lov av 19. juni 1964 nr. 14 oppheves.
Endringen trer i kraft fra 1. oktober 2005."

32.5 Ligningsloven § 10-1 nr. 1 bokstav d
32.5.1 Sammendrag

Ved lov 12. desember 2003 nr. 105 ble lignings-
loven § 4-7 om selvangivelsesfrister endret med virk-
ning fra 2004. Endringene var en konsekvens av inn-
føringen av ny årssyklus for ligning av næringsdri-
vende. Etter endringen oppstiller ligningsloven og
tilhørende forskrift tre ulike frister for levering av
selvangivelse. Næringsdrivende som leverer selvan-
givelsen på papir, har leveringsfrist innen utgangen
av mars, jf. 4-7 nr. 8. Skattytere som leverer for-
håndsutfylt selvangivelse, og skattytere som leverer
selvangivelse til Oljeskattekontoret, har leverings-
frist innen utgangen av april, jf. § 4-7 nr. 2 og 3. Øv-
rige skattytere, i hovedsak næringsdrivende som le-
verer selvangivelsen elektronisk, har leveringsfrist
innen utgangen av mai, jf. § 4-7 nr. 1. I tillegg har
skattytere som lignes etter svalbardskatteloven, leve-
ringsfrist innen utgangen av februar, jf. svalbardskat-
teloven § 4-4.

Etter ligningsloven § 10-1 nr. 1 skal skattyter
som leverer selvangivelse eller næringsoppgave for
sent til de kommunene som han er skattepliktig til,
svare forsinkelsesavgift. Etter nr. 1 siste punktum
bokstav a er forsinkelsesavgiften 1 promille av netto-
formuen uansett forsinkelsens lengde. I tillegg skal
det svares forsinkelsesavgift av nettoinntekten. Sat-
sene for denne graderes etter forsinkelsens lengde.
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Paragraf 10-1 nr. 1 bokstav d om forsinkelsesavgift
med høy sats bygger på leveringsfristene for selvan-
givelse slik disse var før ovennevnte lovendring. Det
er derfor nødvendig å tilpasse bestemmelsen de nye
leveringsfristene.

Etter gjeldende rett skal forsinkelsesavgiften
være 2 pst. av nettoinntekten når forsinkelsen er over
to måneder og levering skjer etter utgangen av mai
måned for skattytere med leveringsfrist innen utgan-
gen av februar, jf. § 10-1 nr. 1 bokstav d første punk-
tum. I praksis innebærer dette at forsinkelsesavgift
med høy sats først ilegges når leveringsfristen er
oversittet med tre måneder hvis det ikke er gitt frist-
utsettelse.

Å videreføre gjeldende bestemmelse med nød-
vendige tilpasninger som følge av de nye leverings-
fristene, vil gjøre lovbestemmelsen unødvendig lang
og tungt tilgjengelig. Departementet foreslår derfor
at bestemmelsen forenkles vesentlig slik at forsinkel-
sesavgift med høy sats - som en generell regel - først
ilegges når forsinkelsen overstiger tre måneder reg-
net fra de lovbestemte leveringsfrister. Dette innebæ-
rer at man ikke tar hensyn til en eventuell fristutset-
telse. På den annen side er det svært sjelden lignings-
kontorene gir fristutsettelse med mer enn en måned.
Departementet legger derfor til grunn at den foreslåt-
te endringen i praksis ikke vil innebære noen skjerp-
else av betydning.

Når det gjelder skattytere som leverer forhånds-
utfylt selvangivelse, ilegges forsinkelsesavgift med
høy sats når forsinkelsen overstiger to måneder og le-
vering skjer etter utgangen av august, jf. § 10-1 nr. 1
bokstav d annet punktum. I praksis innebærer dette at
høy sats først benyttes etter fire måneders fristover-
sittelse. Departementet foreslår at også bestemmel-
sen for denne skattytergruppen forenkles, slik at for-
sinkelsesavgift med høy sats ilegges når forsinkelsen
er over fire måneder regnes fra leveringsfristen.

Regelen om høy sats i § 10 - 1 nr. 1 bokstav d vil
gå foran reglene om lavere satser i bokstav b og c,
selv om den faktiske fristoversittelse er kort på grunn
av forlenget frist. Dette kan ses som et uttrykk for at
skattytere som får en lengre fristutsettelse, må være
særlig nøye med å overholde den utsatte fristen

Det vises til forslag til endring i ligningsloven
§ 10-1 nr. 1 bokstav d. Departementet foreslår at end-
ringen trer i kraft straks med virkning fra 1. januar
2005.

32.5.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  slutter seg til Regjeringens forslag

til endring av ligningsloven § 10-1 nr. 1 bokstav d. 

33. OMTALE AV SAKER OM SKATTE-
FRITAK PÅ NÆRMERE VILKÅR ETTER 
SKATTELOVEN §§ 11-21 OG 11-22

33.1 Sammendrag
I medhold av den tidligere omdanningsloven

9. juni 1961 nr. 15 avsnitt II, nå skatteloven § 11-22,
kan Finansdepartementet samtykke i at inntekt ved
realisasjon av fast eiendom, virksomhet, aksjer og
visse selskapsandeler fritas for skattlegging, eller
skattlegges etter lavere satser enn fastsatt i Stortin-
gets og kommunestyrets skattevedtak. Loven stiller
vilkår om at realisasjonen må være ledd i en omorga-
nisering eller omlegging av virksomhet med sikte på
å gjøre denne mer rasjonell og effektiv. Etter fast
praksis gis det ikke endelig skattefritak, men utsettel-
se av skattlegging i form av vilkår som skal sikre
skattemessig kontinuitet. Skatteloven § 11-21 gir de-
partementet hjemmel både til å fastsette forskrift og
til å fatte enkeltvedtak vedrørende overføringer
innenfor konsern med mer enn 90 pst. eierfellesskap.

Den 21. desember 1996 fattet Stortinget følgende
vedtak:

"Stortinget ber Regjeringen i et egnet dokument
legge frem en årlig orientering om departementets
praksis når det gjelder saker som har vært behandlet
med hjemmel i omdannelsesloven."

Regjeringen la fram en orientering i St.meld. nr.
16 (1997-98) om departementets praksis til og med
1996 etter den tidligere omdanningsloven. For de se-
nere år har det vært tatt inn årlige orienteringer i
Ot.prp. nr. 1.

Omtalen i proposisjonens kapittel 33 gjelder en-
keltsaker som er avgjort av departementet i 2003 etter
skatteloven §§ 11-21 og 11-22. Totalt er 49 søknader
avgjort i 2003, mot 57 året før. 15 av sakene gjaldt
transaksjoner med virkning over landegrensene.

Departementet har i tidligere orienteringer til
Stortinget uttalt at transaksjoner som i dag krever
søknadsbehandling i størst mulig grad bør lovfestes,
og at en har som mål å foreta en bred lovregulering
av fritakspraksis. Dette vil bl.a. bidra både til å redu-
sere problemet med saksbehandlingstid, øke forutbe-
regneligheten for næringslivet og avlaste departe-
mentet. Dette er et krevende arbeid som har høy pri-
oritet, men som nødvendig vis tar noe tid.

For øvrig vises til avsnitt 6.5.10 Reglene om skat-
tefrihet ved omorganisering og fritaksmetoden. De-
partementet vil komme tilbake til spørsmål om kon-
sekvenser av innføring av fritaksmetoden for de skat-
temessige kontinuitetsmekanismer som oppstilles
bl.a. i lempningspraksis etter skatteloven §§ 11-21 og
11-22.

Det vises til proposisjonens kapittel 33 for en
nærmere redegjørelse.
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33.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar omtalen i proposisjonens kapit-

tel 33 til orientering. 

34. OVERSIKT OVER FRADRAGSBELØP 
OG BELØPSGRENSER I SKATTE- OG 
AVGIFTSLOVGIVNINGEN MED 
TILHØRENDE FORSKRIFTER

34.1 Sammendrag
På bakgrunn av Innst. S. nr. 41 (1995-1996) ved-

tok Stortinget 24. november 1995 følgende:

"II
Stortinget ber Regjeringen om årlig å legge fram

for Stortinget en oversikt over alle fradragsbeløp i
skatteloven slik at Stortinget positivt kan ta stilling til
beløpsgrensene.

III
Stortinget ber Regjeringen fremlegge forskrifts-

fastsatte beløpsgrenser i skatteloven, merverdiavgift-
sloven, ligningsloven, skattebetalingsloven og folke-
trygdloven mv. en gang i stortingsperioden. Ordnin-
gen iverksettes fra behandling av skattevedtaket høs-
ten 1996."

I forbindelse med finanskomiteens behandling av
Ot.prp. nr. 1 (1996-1997) Skatteopplegget 1997 ut-
talte komiteen at departementet i fremtidige fremleg-
gelser også må ta med årstall for de siste endringene
av fradragsbeløp og beløpsgrenser, jf. Innst. O. nr. 13
(1996-1997).

I vedlegg 1 til proposisjonen følger en oversikt
over fradragsbeløp i skatteloven og beløpsgrenser i
sentrale skatte- og avgiftslover med tilhørende for-
skrifter, med årstall for ikrafttredelsen av de siste
endringer av beløpsgrensene.

Oversikten i år kombinerer avsnitt II og III i Stor-
tingets vedtak, da vedtakets avsnitt III sist ble be-
handlet i skatteopplegget for 2001.

34.2 Komiteens merknader
K o m i t e e n  tar oversikten i vedlegg 1 til propo-

sisjonen til orientering. 

35. ANDRE FORSLAG OG MERKNADER
35.1 Skattefradrag for arbeidsgiverbetalt 

sykebehandling og forsikring

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i  o g
S e n t e r p a r t i e t  ønsker å fjerne ordningen med
skattefritak for arbeidsgivers dekning av behand-

lingsforsikringer og direkte behandlingsutgifter.
D i s s e  m e d l e m m e r  mener at ordningen innebæ-
rer en uakseptabel forskjellsbehandling. Noen få ar-
beidstakere får dekket utgifter til privat behandling
skattefritt, mens andre må velge mellom enten å be-
tale tilsvarende behandling med egne, skattlagte mid-
ler, eller å vente på behandling i det offentlige helse-
vesen. 

På denne bakgrunn fremmer d i s s e  m e d l e m -
m e r  følgende forslag:

"I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og
inntekt (skatteloven) gjøres følgende endring:

I
§ 5-15 andre ledd fjerde punktum oppheves.

II
Endringene under trer i kraft straks med virkning

fra og med inntektsåret 2005."

35.2 Engangsutbetaling av erstatning
K o m i t e e n s medlemmer fra Arbeiderpartiet vi-

ser til at engangsutbetaling av erstatning for fremti-
dig økonomisk tap av inntekt ikke er skattepliktig,
f.eks. trafikkskadde. Det fremkommer i dag ulike
vurderinger og vedtak fra skattemyndighetenes side i
forhold til formuesbeskatningen i slike saker.

D i s s e  m e d l e m m e r  ber Regjeringen gjen-
nomgå dagens regelverk, slik at engangsutbetaling av
erstatning fortsatt blir behandlet likt (fortsatt skatte-
fritt) fra myndighetenes side.

35.3 Utbytteskatt
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -

d e r p a r t i e t  viser til at Arbeiderpartiet og sent-
rumspartiene i statsbudsjettet for 2001 ble enige om
å innføre en skatt på utbytte på mottakers hånd. Den-
ne skatten skulle være midlertidig, inntil et nytt sys-
tem for nærings- og kapitalbeskatning var på plass.
Til tross for at et slikt system fortsatt var under utred-
ning, valgte regjeringen Bondevik II å fjerne utbytte-
skatten i 2002-budsjettet. D i s s e  m e d l e m m e r  går
inn for å gjeninnføre en midlertidig utbytteskatt inntil
et nytt system for nærings- og kapitalbeskatning er på
plass. Skattesatsen settes til 16 pst., og det gis et
grunnfradrag på 10 000 kroner. Ingen annen inn-
tektsart er så skjevt fordelt mellom ulike grupper som
aksjeinntekter. En liten gruppe mennesker med høy
inntekt mottar mesteparten av utbetalt aksjeutbytte.
Internasjonalt er det også vanlig med en egen skatt på
utbetalt utbytte. 

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag:



Innst. O. nr. 10 – 2004-2005 111
"I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og
inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer:

I
§ 10-12 første ledd og nytt annet ledd skal lyde:

(1) Godtgjørelse fastsettes til mottatt utbytte mul-
tiplisert med 12/28 av aksjonærens skattesats for al-
minnelig inntekt.

(2) I følgende tilfeller fastsettes likevel godtgjø-
relsen til mottatt utbytte multiplisert med aksjonæ-
rens skattesats:
c) Mottaker av utbyttet er et aksjeselskap eller like-

stilt selskap etter § 10-1 første ledd.
d) Mottatt utbytte til aktiv aksjonær, så langt utbyt-

tet ikke overstiger den beregnede personinntekt
som tilordnes aksjonæren fra selskapet i det inn-
tektsår utbyttet utdeles.

e) For den del av samlet utbytte til aksjonæren som
ikke overstiger 10 000 kroner (bunnfradrag).

Nåværende annet, tredje og fjerde ledd blir henholds-
vis tredje, fjerde og femte ledd.

§ 10-32 annet ledd skal lyde:
(2) Inngangsverdien settes til anskaffelsesverdi-

en, eventuelt med opp- eller nedregulering med et be-
løp fastsatt etter § 10-34 eller § 10-35. Er beløp fast-
satt etter § 10-34 positivt, skal inngangsverdien ved
realisasjon som nevnt i § 10-37, og realisasjon ved
overføring av aksje til selskapet som har utstedt ak-
sjen, reguleres med 12/28 av beløpet. Forrige punk-
tum får ikke anvendelse på realisasjon foretatt av ak-
sjeselskap og likestilt selskap etter § 10-1 første ledd,
ved realisasjon av andel i verdipapirfond, eller ved
realisasjon som nevnt i § 2-5 første ledd bokstav b og
annet ledd bokstav a. Anskaffelsesverdien settes til
det beløp skattyter har betalt for aksjen dersom ikke
annet er bestemt.

II
Endringene under I trer i kraft straks med virk-

ning for realisasjon og for utbytte besluttet utdelt fra
og med 2. november 2004."

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S o s i a l i s -
t i s k  V e n s t r e p a r t i  viser til sine merknader til
Budsjett-innst. S. nr. 1 (2004-2005), der det foreslås
å innføre skatt på aksjeutbytte på 17 pst. 

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag:

I
"I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt på formue og

inntekt (skatteloven) gjøres følgende endring:

§ 10-12 første ledd og nytt annet ledd skal lyde: 
(1) Godtgjørelse fastsettes til mottatt utbytte mul-

tiplisert med 11/28 av aksjonærens skattesats for al-
minnelig inntekt.

(2) I følgende tilfeller fastsettes likevel godtgjø-
relsen til mottatt utbytte multiplisert med aksjonæ-
rens skattesats:
a. Mottaker av utbytte er et aksjeselskap eller like-

stilt selskap etter § 10-1 første ledd.
b. Mottatt utbytte til aktiv aksjonær, så langt utbyt-

tet ikke overstiger den beregnede personinntekt
som tilordnes aksjonæren fra selskapet i det inn-
tektsår utbytte utdeles.

Nåværende annet, tredje og fjerde ledd blir henholds-
vis tredje, fjerde og femte ledd.

§ 10-32 annet ledd skal lyde:
(2) Inngangsverdien settes til anskaffelsesverdi-

en, eventuelt med opp- eller nedregulering med et be-
løp fastsatt etter § 10-34 eller § 10-35. Er beløp fast-
satt etter § 10-34 positivt, skal inngangsverdien ved
realisasjon som nevnt i § 10-37, og realisasjon ved
overføring av aksje til selskapet som har utstedt ak-
sjen, reguleres med 11/28 av beløpet. Forrige punk-
tum får ikke anvendelse for realisasjon foretatt av ak-
sjeselskap eller likestilt selskap etter § 10-1 første
ledd, for realisasjon av andel i verdipapirfond, eller
ved realisasjon som nevnt i § 2-5 første ledd bokstav
b og annet ledd bokstav a. Anskaffelsesverdien settes
til det beløp skattyter har betalt for aksjen dersom
ikke annet er bestemt.

II
Endringene under I trer i kraft straks og med virk-

ning fra og med 10. november 2004."

35.4 Aksjerabatt
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -

d e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i
viser til at ved beregning av formuesskatt på unoterte
aksjer verdsettes disse til 65 pst. av aksjenes skatte-
messige verdi. Formuesverdien, som er basert på den
skattemessige verdien av eiendelene, vil normalt
være vesentlig lavere enn aksjens reelle verdi. Aksjer
notert på SMB-listen ved Oslo Børs verdsettes til 65
pst. av kursverdien. D i s s e  m e d l e m m e r  går inn
for å heve verdsettingen til 100 pst. av skattemessig
verdi på ikke-børsnoterte selskaper og 100 pst. av
kursverdien på aksjer notert på SMB-listen. Også
grunnfondsbevis skal verdsettes til 100 pst. av kurs-
verdien. 

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag: 
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"I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og
inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer:

I
§ 4-12 andre, tredje, fjerde og sjette ledd skal lyde:

(2) Aksje notert på SMB-listen ved Oslo Børs
verdsettes til kursverdien 1. januar i ligningsåret.

(3) Ikke børsnotert aksje verdsettes til aksjens
forholdsmessige andel av aksjeselskapets eller all-
mennaksjeselskapets samlede skattemessige formu-
esverdi 1. januar året før ligningsåret fordelt etter på-
lydende.

(4) Ikke-børsnotert aksje i utenlandsk selskap
verdsettes til aksjens antatte salgsverdi 1. januar i lig-
ningsåret. Aksjen skal verdsettes etter tredje ledd når
skattyteren krever dette og kan sannsynliggjøre sel-
skapets skattemessige formuesverdi.

(6) Grunnfondsbevis i sparebank, gjensidig forsi-
kringsselskap, kreditt- og hypotekforening og selv-
eiende finansieringsforetak verdsettes til kursverdien
1. januar i ligningsåret. Er kursen ikke notert eller
kjent, settes verdien til den antatte salgsverdi.

§ 4-13 første ledd skal lyde:
(1) For aksjeselskap eller allmennaksjeselskap

som er stiftet året før ligningsåret, settes aksjeverdien
til summen av aksjenes pålydende beløp og overkurs.
Er stiftelsen skjedd ved overgang fra personlig firma
til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, legges
verdien 1. januar i ligningsåret til grunn, fastsatt i
samsvar med § 4-12 tredje ledd.

II
Endringene under I trer i kraft straks med virk-

ning fra og med inntektsåret 2005."

35.5 Fradrag for fagforeningskontingent 
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -

d e r p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  mener det er viktig
å ha et velorganisert arbeidsliv med høy organisa-
sjonsgrad. D i s s e  m e d l e m m e r  går inn for å øke
fradraget for fagforeningskontingent fra 1 800 til
2 200 kroner, og fremmer følgende forslag:

"I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og
inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer:

I
§ 6-20 fjerde ledd annet punktum skal lyde:

Fradrag kan samlet gis med inntil 2 200 kroner
eller med en forholdsmessig del av dette beløpet når
fradragsberettiget kontingent er betalt for bare en del
av inntektsåret.

II
Endringene under I trer i kraft straks med virk-

ning fra og med inntektsåret 2005."

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  viser til merknader i Budsjett-
innst. S. nr. 1 (2004-2005) kapittel 2 om fjerning av
fradragsreglene for fagforeningskontingent i skatte-
loven og fremmer følgende forslag:

"I skatteloven gjøres følgende endring:

I
§ 6-20 oppheves.

II
Endring under I trer i kraft straks og med virk-

ning fra og med inntektsåret 2005."

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  viser til budsjettavtalen mellom re-
gjeringspartiene og Fremskrittspartiet, og slutter seg
på bakgrunn av dette subsidiært til forslag som følger
av avtalen.

35.6 Delingsreglene
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -

d e r p a r t i e t  viser til at inntekter fra næringsvirk-
somheter hvor eierne deltar aktivt, er dels avkastning
på arbeid og dels avkastning på kapital, uten at dette
skillet kommer fram i regnskapet. Fordi skattesatsen
for arbeidsinntekt (personinntekt) er høyere enn sat-
sen for kapitalinntekt (alminnelig inntekt), er det
nødvendig med regler for næringsdrivende som be-
stemmer hvordan den samlede inntekten skal forde-
les på arbeid og kapital. Med dagens regler for be-
grensning av personinntekt for ikke-liberale foretak
klassifiseres en for liten del av inntekten som ar-
beidsinntekt. D i s s e  m e d l e m m e r  går inn for å
fjerne takreglene for ikke-liberale foretak, og frem-
mer følgende forslag:

"I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og
inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer:

I
§ 12-16 annet ledd oppheves.

Nåværende tredje ledd blir nytt annet ledd.

§ 12-17 oppheves.

II
Endringene under I trer i kraft straks med virk-

ning fra og med inntektsåret 2005."
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35.7 Arbeidsgiverperiode ved permittering
K o m i t e e n s  f l e r t a l l , alle unntatt medlem-

mene fra Senterpartiet og Kystpartiet, går derfor inn
for å redusere arbeidsgivers periode med lønnsplikt
fra 10 til 5 dager, og fremmer følgende forslag:

"I lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under per-
mittering gjøres følgende endring:

I
§ 3 første ledd skal lyde:

Arbeidstaker har krav på lønn og annet arbeids-
vederlag fra arbeidsgiver i en arbeidsgiverperiode
den første tid etter at permittering er iverksatt. Ar-
beidsgiverperioden løper fra og med den første ar-
beidsdag permitteringen omfatter. Arbeidsgiverperi-
odens lengde er
a) 5 arbeidsdager ved hel permittering og ved minst

40 pst. reduksjon av arbeidstiden
b) 15 arbeidsdager ved mindre enn 40 pst. reduk-

sjon av arbeidstiden. 

II
Endringen under I trer i kraft straks med virkning

fra og med 1. januar 2005."

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -
d e r p a r t i e t  o g  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r t i
mener at i en situasjon med høy ledighet er det viktig
å redusere arbeidsgivernes kostnader ved permitte-
ringer, for å forhindre ytterligere oppsigelser og at
bedrifter på den måten mister verdifull kompetanse.

K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  S e n t e r p a r t i e t
viser til eget forslag i Budsjett-innst. S. I (2004-2005)
punkt 3.2.7.2.5.

35.8 Dagpengeordningen
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i -

d e r p a r t i e t  viser til at Regjeringen i 2003 foreslo
flere kutt i dagpengeordningen, og fikk flertall for
dette sammen med Fremskrittspartiet. Som en følge
av dette ble ytelsene strammet betydelig inn og langt
færre har nå krav på dagpenger. Arbeidsledighet ska-
per ofte økonomiske problemer for dem som ram-
mes, og disse medlemmer vil bidra til at det ikke blir
verre enn nødvendig. D i s s e  m e d l e m m e r  vil der-
for bedre dagpengeordningen ved å redusere kravet
til minsteinntekt fra 1,5G til 1,25G og redusere antall
ventedager fra 5 til 3 dager.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer følgende for-
slag:

"I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (fol-
ketrygdloven) gjøres følgende endringer:

§ 4-4 punkt a) og b) skal lyde:
For å få rett til dagpenger må medlemmet 

a) i det siste avsluttede kalenderåret før det søkes
om stønad ha hatt utbetalt en arbeidsinntekt som
minst svarer til 1,25 ganger grunnbeløpet på søk-
nadstidspunktet, eller

b) i løpet av de siste tre avsluttede kalenderårene før
det søkes om stønad ha hatt utbetalt en arbeids-
inntekt som minst svarer til 3 ganger grunnbelø-
pet på søknadstidspunktet.

§ 4-9 skal lyde:
Det kan ytes dagpenger når medlemmet har vært

arbeidsløs og stått tilmeldt Aetat som reell arbeidssø-
ker (se § 4-5) i minst tre av de siste femten dager.
Lørdag og søndag regnes ikke med. Dagpengene lø-
per fra dagen etter at ventetiden etter første punktum
er avsluttet. Dagpenger ytes likevel ikke fra et tidli-
gere tidspunkt enn søknadstidspunktet."

35.9 Avskrivningssatser
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -

s k r i t t s p a r t i e t ,  S o s i a l i s t i s k  V e n s t r e p a r -
t i  o g  K y s t p a r t i e t  viser til merknader i Budsjett-
innst. S. nr. 1 (2004-2005) kapittel 2 om økte avskriv-
ningssatser i skatteloven og fremmer følgende for-
slag:

"I skatteloven gjøres følgende endring:

I
§ 14-43 første ledd litra d. skal lyde:
d. personbiler, traktorer, maskiner, redskap, instru-

menter, inventar mv. - 25 pst.

II
Endring under I trer i kraft straks og med virk-

ning fra og med inntektsåret 2005."

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  viser til budsjettavtalen mellom re-
gjeringspartiene og Fremskrittspartiet, og slutter seg
på bakgrunn av dette subsidiært til forslag som følger
av avtalen.

35.10  Inntektstaket for pensjonister
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -

s k r i t t s p a r t i e t  viser til merknader i Budsjett-
innst. S. nr. 1 (2004-2005) kapittel 2 om fjerning av
inntektstaket på 2 G for pensjonister i Folketrygdlo-
ven og fremmer følgende forslag:
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"I folketrygdloven gjøres følgende endring:

I
§ 19-6 tredje ledd nytt første punktum skal lyde:

Alderspensjonen skal ikke reduseres selv om al-
derspensjonisten har pensjonsgivende årsinntekt i til-
legg til pensjonen.

II
Endring under I trer i kraft straks og med virk-

ning fra og med inntektsåret 2005."

35.11  Skattefradrag for enslige
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  S e n t e r -

p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  viser til at aleneboende
utgjør en stor del av antall husholdninger i landet.
Aleneboende får i dag en forholdsvis mye større be-
lastning som følge av høye grunnavgifter for eksem-
pel på vann og renovasjon. Derfor mener d i s s e
m e d l e m m e r  at det er rett å gi et særskilt fradrag i
skatt på 1 000 kroner for enpersonshusholdninger
med inntekt under 180 000 kroner.

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer derfor følgende
forslag:

"I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og
inntekt (skatteloven) gjøres følgende endring:

§ 16-1 skal lyde:
§ 16-1 Fradrag i skatt for enslige

(1) Enslig personlig skattyter som ikke bor i hus-
standsfellesskap med andre, gis fradrag i skatt og
trygdeavgift når alminnelig inntekt ikke overstiger et
beløp på 180 000 kroner.

(2) Fradrag som nevnt i forrige ledd skal være
1 000 kroner.

(3) Departementet kan gi forskrift til utfylling og
gjennomføring av denne paragraf. Når særlige hen-
syn tilsier det, kan departementet utvide eller begren-
se kretsen av personer som har krav på fradrag etter
denne paragraf."

35.12  Særfradrag for alder og uførhet
K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -

s k r i t t s p a r t i e t  o g  K y s t p a r t i e t  viser til merk-
nader i Budsjett-innst. S. nr. 1 (2004-2005) kapittel 2
og fremmer følgende forslag:

"I skatteloven gjøres følgende endring:

I
§ 6-81 skal lyde:
§ 6-81 Særfradrag for alder og uførhet m.v. 

(1) Særfradrag for alder gis etter følgende regler: 

Fra og med den måned skattyter fyller 70 år, gis
det et særfradrag i alminnelig inntekt på 1 697 kroner
pr. påbegynt måned. Ektefeller har til sammen rett til
samme særfradrag som en enslig.

Bestemmelsen i a gjelder tilsvarende når skatt-
yter etter fylte 67 år tar ut alderspensjon etter § 19-6
i folketrygdloven. Tar skattyteren bare ut en del av
full alderspensjon, reduseres særfradraget tilsvaren-
de. Tar begge ektefeller ut deler av full alderspen-
sjon, er den høyeste pensjonsandelen avgjørende for
denne reduksjonen. 

Dersom begge ektefeller har alderspensjon fra
folketrygden, fordeles særfradraget med en halvpart
på hver.

(2) Fra og med den måned skattyter mottar fore-
løpig uførestønad etter folketrygdloven § 12-16 eller
uførepensjon fordi ervervsevnen er satt ned med
minst 2/3, gis det et særfradrag i alminnelig inntekt
på 1 697 kroner pr. påbegynt måned. 

(3) Andre skattytere enn nevnt i første og annet
ledd som har mottatt rehabiliteringspenger, foreløpig
uførestønad eller attføringspenger etter folketrygdlo-
ven eller uførepensjon etter nevnte lov eller andre lo-
ver, skal for hver påbegynt måned slike ytelser er
mottatt ha et særfradrag lik halvparten av månedsfra-
draget etter første ledd a første punktum. 

(4) Reglene om ektefeller i denne paragraf gjel-
der tilsvarende for samboere som omfattes av § 2-16. 

(5) Departementet kan gi forskrift om fordelin-
gen av særfradrag etter denne paragraf. 

II
Endring under I trer i kraft straks og med virk-

ning fra og med inntektsåret 2005."

K o m i t e e n s  m e d l e m m e r  f r a  F r e m -
s k r i t t s p a r t i e t  viser til budsjettavtalen mellom re-
gjeringspartiene og Fremskrittspartiet, og slutter seg
på bakgrunn av dette subsidiært til forslag som følger
av avtalen.

35.13  Bunnfradrag i boligbeskatningen
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K y s t p a r t i e t

viser til merknad om økning av bunnfradraget i bo-
ligbeskatningen i Budsjett-innst. S. nr. 1 (2004-
2005).

D e t t e  m e d l e m  fremmer derfor følgende for-
slag:

"I lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt på formue
og inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer:

§ 7-11 første ledd bokstav d første punktum skal ly-
de:

Ved beregning av nettoinntekt etter bokstav a
skal det gjøres et fradrag på 200 000 kroner i lig-
ningsverdien.
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Endringene trer i kraft straks med virkning fra og
med inntektsåret 2005."

35.14  Fondsavsetning for eiere av fiskefartøy
K o m i t e e n s  m e d l e m  f r a  K y s t p a r t i e t

viser til merknad om skattlegging av fiskefartøyer i
Budsjett-innst. S. nr. 1 (2004-2005).

D e t t e  m e d l e m  mener at man må ta hensyn til
fiskerienes spesielle karakter når skattesystemet ut-
formes. Fiskeryrket er fortsatt avhengig av vær og
vind, i tillegg til omfattende reguleringer - regulerin-
ger som kan iverksettes på kort tid etter nye analyser
fra forskerne - og som kan føre til sterkt reduserte
kvoter, stenging av fiskefelt og stopp i fisket. Fisker-
ne er med andre ord underlagt reguleringsregimer
som kan føre til uventede og dramatiske variasjoner i
inntektene. Det er både i landets og fiskernes interes-
se at vi har en streng forvaltningspolitikk - og fisker-
ne selv er svært interessert i en bærekraftig utvikling
i våre fjord- og havområder.

D e t t e  m e d l e m  har registrert at man fra Stor-
tingets side har stor forståelse for fiskernes situasjon
- og stor forståelse for nødvendigheten av strenge re-
guleringer som kan iverksettes på kort tid. Det må
også påpekes at fiskeriene er en internasjonal næring,
og at prisene her i landet blir fastsatt ut fra de interna-
sjonale markedene og markedsprisene, et forhold fis-
kerne i liten grad kan påvirke. Stortingets medlem-
mer er nok innforstått med at dette betyr at fiskerne
ikke kan regne med en jevn og sikker inntekt. Det be-
tyr også at fiskerne på grunn av statlige reguleringer
ikke har mulighet til å øke sin inntjening gjennom
bedre utnytting av investert kapital og økt arbeidsinn-
sats, de kan ikke øke inntektene ved å fiske så mye de
bare vil - der kommer reguleringene inn i bildet. De
kan heller ikke styre prisene i særlig grad, der kom-
mer internasjonale prismekanismer inn i bildet. Det
er forhold fiskerne ikke kan gardere seg imot. Det be-
tyr også at de ikke kan gjennomføre en langsiktig
planlegging av fremtidige inntekter og avkastning.
Derfor kan også svingningene i inntektene bli store,
og særlig dramatisk blir det hvis både fiskepriser fal-
ler og reguleringene strammes til, eller hvis fiskerne
opplever "svart hav". År om annet opplever man sli-
ke situasjoner i fiskerinæringen. Slike situasjoner er
dramatiske for både fiskebåtredere, fiskere og små
og store fiskerisamfunn langs kysten, og har ført til
økonomiske kollaps og tragedier for de som rammes,
både yrkesutøvere og lokalsamfunn. Det er også en
situasjon som bankene tar med i sine vurderinger når
de får forespørsel om å bidra til finansiering av ny-
bygg i fiskeflåten. De store økonomiske svingninge-
ne i fiskerinæringen bør tilsi at næringsaktørene må
få en mulighet til å gjøre fondsavsetninger i gode ti-
der. De må få anledning til å bygge opp egenkapital

og reserver til å møte dårlige tider og de må få en mu-
lighet til å bygge opp kapital til investeringer i nye
fartøyer og utstyr, som er særdeles kapitalkrevende. 

D e t t e  m e d l e m  vil på nytt påpeke at fiskerne
er underlagt reguleringer som blir iverksatt av staten
gjennom kvoteforhandlinger og forskernes vurderin-
ger av bestandssituasjonen. Fiskerne og fiskernes or-
ganisasjoner har arbeidet for en sterk forvaltning av
våre fiskeressurser. Men dette, sammen med store
svingninger i vind- og værforhold, gjør fiskerinærin-
gen til en usikker næring, med store økonomiske
svingninger fra år til år. Som medspiller i dette sam-
arbeidet bør også staten bidra til å få mer stabile øko-
nomiske forhold i fiskerinæringen.

D e t t e  m e d l e m  fremmer derfor følgende for-
slag:

"I lov om skatt av formue og inntekt av 26. mars
1999 nr. 14 gjøres følgende endring:

Ny § 8-7 skal lyde:
§ 8-7 Fondsavsetning for eiere av fiskefartøy:

Skattyter som driver fiskerivirksomhet med eget
fiskefartøy, eller som leier ut slikt fartøy til andre
som benytter fartøyet i fiskerivirksomhet, kan kreve
fradrag i alminnelig inntekt for avsetning til fond et-
ter reglene i denne bestemmelse.

Avsetningen er begrenset oppad til 30 pst. av
årets alminnelig inntekt av virksomhet som nevnt i
foregående ledd.

Krav om avsetning må fremmes innen utløpet av
selvangivelsesfristen.

Beløp som det er gitt fradrag for etter bestemmel-
sene foran, skal legges til skattyterens inntekt for det
året midlene dispenseres, og senest ved ligningen for
det femte året etter at det ble gitt fradrag for beløpet.

Departementet gir forskrift til utfylling og gjen-
nomføring av denne bestemmelsen.

Endringene trer i kraft straks med virkning fra og
med inntektsåret 2005."

36. FORSLAG FRA MINDRETALL
Forslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk 
Venstreparti, Senterpartiet og Kystpartiet:
Forslag 1

I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og
inntekt (skatteloven) gjøres følgende endring:

"§ 6-83 første ledd nytt 3. puktum skal lyde:
Kravet til minste kostnads- og fradragsnivå gjel-

der ikke tilsynskostnader på grunn av forsørget barns
sykdom eller annen varig svakhet.
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Forslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk 
Venstreparti og Senterpartiet:
Forslag 2

I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og
inntekt (skatteloven) gjøres følgende endring:

I
§ 5-15 andre ledd fjerde punktum oppheves.

II
Endringene under trer i kraft straks med virkning

fra og med inntektsåret 2005.

Forslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk 
Venstreparti:
Forslag 3

I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og
inntekt (skatteloven) gjøres følgende endring:

I

§ 6-50 oppheves.

II
Endringen under I trer i kraft straks med virkning

f.o.m. inntektsåret 2005.

Forslag 4
I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og

inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer:

I
§ 4-12 andre, tredje, fjerde og sjette ledd skal lyde:
(2) Aksje notert på SMB-listen ved Oslo Børs

verdsettes til kursverdien 1. januar i ligningsåret.
(3) Ikke børsnotert aksje verdsettes til aksjens for-

holdsmessige andel av aksjeselskapets eller all-
mennaksjeselskapets samlede skattemessige for-
muesverdi 1. januar året før ligningsåret fordelt
etter pålydende.

(4) Ikke-børsnotert aksje i utenlandsk selskap
verdsettes til aksjens antatte salgsverdi 1. januar
i ligningsåret. Aksjen skal verdsettes etter tredje
ledd når skattyteren krever dette og kan sannsyn-
liggjøre selskapets skattemessige fomuesverdi.

(6) Grunnfondsbevis i sparebank, gjensidig forsik-
ringsselskap, kreditt- og hypotekforening og
selveiende finansieringsforetak verdsettes til
kursverdien 1. januar i ligningsåret. Er kursen
ikke notert eller kjent, settes verdien til den antat-
te salgsverdi.

§ 4-13 første ledd skal lyde:
(1) For aksjeselskap eller allmennaksjeselskap

som er stiftet året før ligningsåret, settes aksjeverdien
til summen av aksjenes pålydende beløp og overkurs.
Er stiftelsen skjedd ved overgang fra personlig firma
til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, legges
verdien 1. januar i ligningsåret til grunn, fastsatt i
samsvar med § 4-12 tredje ledd.

II
Endringene under I trer i kraft straks med virk-

ning fra og med inntektsåret 2005.

Forslag fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk 
Venstreparti og Kystpartiet:
Forslag 5

I skatteloven gjøres følgende endring:

I
§ 14-43 første ledd litra d. skal lyde:
d. personbiler, traktorer, maskiner, redskap, instru-

menter, inventar mv. - 25 pst.

II
Endring under I trer i kraft straks og med virk-

ning fra og med inntektsåret 2005.

Forslag fra Arbeiderpartiet og Kystpartiet:
Forslag 6

I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og
inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer:

I
§ 6-20 fjerde ledd annet punktum skal lyde:

Fradrag kan samlet gis med inntil 2 200 kroner
eller med en forholdsmessig del av dette beløpet når
fradragsberettiget kontingent er betalt for bare en del
av inntektsåret.

II
Endringene under I trer i kraft straks med virk-

ning fra og med inntektsåret 2005.

Forslag fra Arbeiderpartiet:
Forslag 7

I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og
inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer:

I
§ 10-12 første ledd og nytt andre ledd skal lyde:

(1) Godtgjørelse fastsettes til mottatt utbytte mul-
tiplisert med 12/28 av aksjonærens skattesats for al-
minnelig inntekt.
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(2) I følgende tilfeller fastsettes likevel godtgjø-
relsen til mottatt utbytte multiplisert med aksjonæ-
rens skattesats:
a) Mottaker av utbyttet er et aksjeselskap eller like-

stilt selskap etter § 10-1 første ledd.
b) Mottatt utbytte til aktiv aksjonær, så langt utbyt-

tet ikke overstiger den beregnede personinntekt
som tilordnes aksjonæren fra selskapet i det inn-
tektsår utbyttet utdeles.

c) For den del av samlet utbytte til aksjonæren som
ikke overstiger 10 000 kroner (bunnfradrag).

Nåværende annet, tredje og fjerde ledd blir henholds-
vis tredje, fjerde og femte ledd.

§ 10-32 annet ledd skal lyde:
(2) Inngangsverdien settes til anskaffelsesverdi-

en, eventuelt med opp- eller nedregulering med et be-
løp fastsatt etter § 10-34 eller § 10-35. Er beløp fast-
satt etter § 10-34 positivt, skal inngangsverdien ved
realisasjon som nevnt i § 10-37, og realisasjon ved
overføring av aksje til selskapet som har utstedt ak-
sjen, reguleres med 12/28 av beløpet. Forrige punk-
tum får ikke anvendelse på realisasjon foretatt av ak-
sjeselskap og likestilt selskap etter § 10-1 første ledd,
ved realisasjon av andel i verdipapirfond, eller ved
realisasjon som nevnt i § 2-5 første ledd bokstav b og
annet ledd bokstav a. Anskaffelsesverdien settes til
det beløp skattyter har betalt for aksjen dersom ikke
annet er bestemt.

II
Endringene under I trer i kraft straks med virk-

ning for realisasjon og for utbytte besluttet utdelt fra
og med 2. november 2004.

Forslag 8
I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og

inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer:

I

§ 12-16 andre ledd oppheves.

Nåværende tredje ledd blir nytt andre ledd.

§ 12-17 oppheves.

II
Endringene under I trer i kraft straks med virk-

ning fra og med inntektsåret 2005.

Forslag 9
I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (fol-

ketrygdloven) gjøres følgende endringer:

§ 4-4 punkt a) og b) skal lyde:
For å få rett til dagpenger må medlemmet 

a) i det siste avsluttede kalenderåret før det søkes
om stønad ha hatt utbetalt en arbeidsinntekt som
minst svarer til 1,25 ganger grunnbeløpet på søk-
nadstidspunktet, eller

b) i løpet av de siste tre avsluttede kalenderårene før
det søkes om stønad ha hatt utbetalt en arbeids-
inntekt som minst svarer til 3 ganger grunnbelø-
pet på søknadstidspunktet.

§ 4-9 skal lyde:
Det kan ytes dagpenger når medlemmet har vært

arbeidsløs og stått tilmeldt Aetat som reell arbeidssø-
ker (se § 4-5) i minst tre av de siste femten dager.
Lørdag og søndag regnes ikke med. Dagpengene lø-
per fra dagen etter at ventetiden etter første punktum
er avsluttet. Dagpenger ytes likevel ikke fra et tidli-
gere tidspunkt enn søknadstidspunktet."

Forslag fra Fremskrittspartiet og Kystpartiet:
Forslag 10

I folketrygdloven gjøres følgende endring:

I
§ 23-3 nytt fjerde ledd skal lyde:

Det skal ikke betales avgift når inntekten er min-
dre enn 40 000 kroner. Avgiften må ikke utgjøre mer
enn 25 pst. av den del av inntekten som overstiger
40 000 kroner. 

II
Endring under I trer i kraft straks og med virk-

ning fra og med inntektsåret 2005.

Forslag 11
I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og

inntekt gjøres følgende endring:

I
§ 6-32 nytt første ledd skal lyde:

(1) Minstefradraget fastsettes til et beløp som
svarer til 44 pst. av summen av inntekt som omfattes
av § 6-31. Beregningsgrunnlag avrundes nedover til
nærmeste tall som kan deles med 100. Stortinget fast-
setter den nedre og øvre grense for minstefradrag.
Stortinget kan fastsette en særskilt nedre grense for
minstefradrag som beregnes av og gis i inntekt som
omfattes av § 6-31 første ledd a, c eller d eller annet
ledd. Skattyter som både har inntekt som nevnt i fore-
gående punktum og inntekt som omfattes av § 6-31
første ledd b, gis det høyeste av 
a) minstefradrag beregnet med særskilt nedre gren-
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se, men uten at minstefradrag beregnes av inntekt
omfattet av § 6-31 første ledd b, eller

b) minstefradrag beregnet av samlet inntekt, men
uten at særskilt nedre grense kommer til anven-
delse.

II
Endring under I trer i kraft straks og med virk-

ning fra og med inntektsåret 2005.

Forslag 12
I skatteloven gjøres følgende endring:

I
§ 6-81 skal lyde:
§ 6-81. Særfradrag for alder og uførhet m.v. 

(2) Særfradrag for alder gis etter følgende regler: 
Fra og med den måned skattyter fyller 70 år, gis

det et særfradrag i alminnelig inntekt på 1 697 kroner
pr. påbegynt måned. Ektefeller har til sammen rett til
samme særfradrag som en enslig.

Bestemmelsen i a gjelder tilsvarende når skatt-
yter etter fylte 67 år tar ut alderspensjon etter § 19-6
i folketrygdloven. Tar skattyteren bare ut en del av
full alderspensjon, reduseres særfradraget tilsvaren-
de. Tar begge ektefeller ut deler av full alderspen-
sjon, er den høyeste pensjonsandelen avgjørende for
denne reduksjonen. 

Dersom begge ektefeller har alderspensjon fra
folketrygden, fordeles særfradraget med en halvpart
på hver.

(2) Fra og med den måned skattyter mottar fore-
løpig uførestønad etter folketrygdloven § 12-16 eller
uførepensjon fordi ervervsevnen er satt ned med
minst 2/3, gis det et særfradrag i alminnelig inntekt
på 1 697 kroner pr. påbegynt måned. 

(3) Andre skattytere enn nevnt i første og annet
ledd som har mottatt rehabiliteringspenger, foreløpig
uførestønad eller attføringspenger etter folketrygdlo-
ven eller uførepensjon etter nevnte lov eller andre lo-
ver, skal for hver påbegynt måned slike ytelser er
mottatt ha et særfradrag lik halvparten av månedsfra-
draget etter første ledd a første punktum. 

(4) Reglene om ektefeller i denne paragraf gjel-
der tilsvarende for samboere som omfattes av § 2-16. 

(5) Departementet kan gi forskrift om fordelin-
gen av særfradrag etter denne paragraf. 

II
Endring under I trer i kraft straks og med virk-

ning fra og med inntektsåret 2005.

Forslag fra Fremskrittspartiet:
Forslag 13

I skatteloven gjøres følgende endring:

I
§ 6-20 oppheves.

II
Endring under I trer i kraft straks og med virk-

ning fra og med inntektsåret 2005.

Forslag 14
I folketrygdloven gjøres følgende endring:

I
§ 19-6 tredje ledd nytt første punktum skal lyde:

Alderspensjonen skal ikke reduseres selv om al-
derspensjonisten har pensjonsgivende årsinntekt i til-
legg til pensjonen.

II
Endring under I trer i kraft straks og med virk-

ning fra og med inntektsåret 2005.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 15

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres
følgende endring:

I
§ 23-3 fjerde ledd skal lyde: 

Det skal ikke betales avgift når inntekten er min-
dre enn 34 600 kroner. Avgiften må ikke utgjøre mer
enn 25 pst. av den del av inntekten som overstiger
34 600 kroner. 

II
Endringene under I trer i kraft straks og med virk-

ning fra og med inntektsåret 2005.

Forslag 16
I lov 26. mai 1999 nr. 14 om skatt av formue og

inntekt (skatteloven) gjøres følgende endring:

§ 6-32 første ledd første punktum skal lyde: 
Minstefradraget fastsettes til et beløp som svarer

til 29 pst. av summen av inntekt som omfattes av § 6-
31.
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Forslag 17
I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt på formue og

inntekt (skatteloven) gjøres følgende endring:

§ 10-12 første ledd og nytt annet ledd skal lyde: 
(1) Godtgjørelse fastsettes til mottatt utbytte mul-

tiplisert med 11/28 av aksjonærens skattesats for al-
minnelig inntekt.

(2) I følgende tilfeller fastsettes likevel godtgjø-
relsen til mottatt utbytte multiplisert med aksjonæ-
rens skattesats:
c. Mottaker av utbytte er et aksjeselskap eller like-

stilt selskap etter § 10-1 første ledd. 
d. Mottatt utbytte til aktiv aksjonær, så langt utbyt-

tet ikke overstiger den beregnede personinntekt
som tilordnes aksjonæren fra selskapet i det inn-
tektsår utbytte utdeles.

Nåværende annet, tredje og fjerde ledd blir henholds-
vis tredje, fjerde og femte ledd.

§ 10-32 annet ledd skal lyde:
(2) Inngangsverdien settes til anskaffelsesverdi-

en, eventuelt med opp- eller nedregulering med et be-
løp fastsatt etter § 10-34 eller § 10-35. Er beløp fast-
satt etter § 10-34 positivt, skal inngangsverdien ved
realisasjon som nevnt i § 10-37, og realisasjon ved
overføring av aksje til selskapet som har utstedt ak-
sjen, reguleres med 11/28 av beløpet. Forrige punk-
tum får ikke anvendelse for realisasjon foretatt av ak-
sjeselskap eller likestilt selskap etter § 10-1 første
ledd, for realisasjon av andel i verdipapirfond, eller
ved realisasjon som nevnt i § 2-5 første ledd bokstav
b og annet ledd bokstav a. Anskaffelsesverdien settes
til det beløp skattyter har betalt for aksjen dersom
ikke annet er bestemt.

II
Endringene under I trer i kraft straks og med virk-

ning fra og med 10. november 2004.

Forslag fra Senterpartiet og Kystpartiet:
Forslag 18

I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og
inntekt (skatteloven) gjøres følgende endring:

§ 16-1 skal lyde:
§ 16-1 Fradrag i skatt for enslige

(1) Enslig personlig skattyter som ikke bor i hus-
standsfellesskap med andre, gis fradrag i skatt og
trygdeavgift når alminnelig inntekt ikke overstiger et
beløp på 180 000 kroner.

(2) Fradrag som nevnt i forrige ledd skal være
1 000 kroner.

(3) Departementet kan gi forskrift til utfylling og
gjennomføring av denne paragraf. Når særlige hen-
syn tilsier det, kan departementet utvide eller begren-
se kretsen av personer som har krav på fradrag etter
denne paragraf.

Forslag fra Kystpartiet:
Forslag 19

I
Lov av 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse
gaver oppheves.

II
Endringen trer i kraft fra 1. oktober 2005.

Forslag 20
I lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt på formue

og inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer:

§ 7-11 første ledd bokstav d første punktum skal ly-
de:

Ved beregning av nettoinntekt etter bokstav a
skal det gjøres et fradrag på 200 000 kroner i lig-
ningsverdien.

Endringene trer i kraft straks med virkning fra og
med inntektsåret 2005.

Forslag 21
I lov om skatt av formue og inntekt av 26. mars

1999 nr. 14 gjøres følgende endring:

Ny § 8-7 skal lyde:
§ 8-7 Fondsavsetning for eiere av fiskefartøy:

Skattyter som driver fiskerivirksomhet med eget
fiskefartøy, eller som leier ut slikt fartøy til andre
som benytter fartøyet i fiskerivirksomhet, kan kreve
fradrag i alminnelig inntekt for avsetning til fond et-
ter reglene i denne bestemmelse.

Avsetningen er begrenset oppad til 30 pst. av
årets alminnelig inntekt av virksomhet som nevnt i
foregående ledd.

Krav om avsetning må fremmes innen utløpet av
selvangivelsesfristen.

Beløp som det er gitt fradrag for etter bestemmel-
sene foran, skal legges til skattyterens inntekt for det
året midlene dispenseres, og senest ved ligningen for
det femte året etter at det ble gitt fradrag for beløpet.

Departementet gir forskrift til utfylling og gjen-
nomføring av denne bestemmelsen.

Endringene trer i kraft straks med virkning fra og
med inntektsåret 2005.
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37. KOMITEENS TILRÅDING
K o m i t e e n  viser til proposisjon og til det som

står foran, og rår Odelstinget til å gjøre slike

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

A .

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

om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv.

I
I lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter gjøres

følgende endringer:

§ 1 nytt annet punktum skal lyde:
Gjelder særavgiften etanol til teknisk bruk, fast-

setter departementet forskrifter om forbud, produk-
sjon, innførsel, utførsel og omsetning.

Nåværende annet punktum blir nytt tredje punktum.

§ 2 annet ledd skal lyde:
Når en overtredelse av første ledd er særlig grov,

er straffen bøter eller  fengsel inntil 2 år, men fengsel
inntil 6 år ved forsettlig eller grovt uaktsom overtre-
delse.

§ 2 nytt tredje ledd skal lyde:
Ved avgjørelsen av om en overtredelse skal reg-

nes som særlig grov, legges vekt på om overtredelsen
har et stort omfang, om inn- og utførsel eller bruk er
forbudt eller underlagt særlige vilkår, om de varer
overtredelsen gjelder var bestemt til å omsettes av
lovovertrederen, om denne tidligere er dømt for
overtredelse av avgiftslovgivningen eller om det
foreligger andre omstendigheter av særlig skjerpen-
de art.

II
I lov 21. november 1952 nr. 1 om betaling og inn-

kreving av skatt (skattebetalingsloven) gjøres følgen-
de endringer:

§ 44 nr. 1 første punktum skal lyde:
Innbetalt skatt fra etterskottspliktige skattytere

for et inntektsår blir å fordele mellom staten, det fel-
leskommunale skattefondet, fylkeskommunen og
kommunen på grunnlag av den samlede utlikning av
skatt til staten, skatt til det felleskommunale skatte-
fondet, skatt til fylkeskommunen og skatt til kommu-
nen for vedkommende inntektsår på etterskottsplikti-
ge skattytere.

§ 44 nr. 1 nytt tredje punktum skal lyde:
Stortinget fastsetter fordelingen mellom kommu-

nene av den skatt som er tilført det felleskommunale
skattefondet.

III
Lov 4. juni 1954 nr. 2 om sprit, brennevin, vin og

isopropanol til teknisk og vitenskapelig bruk mv.
oppheves.

IV
I lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og vis-

se gaver gjøres følgende endringer:

§ 3 annet ledd første punktum skal lyde:
Hvor et selskap, stiftelse eller annen formues-

masse er avgiftspliktig, jfr. § 2, første ledds bokstav
e), f) og annet ledd, og det vesentlige av midlene an-
tas å skulle tilfalle høyst fire personer, skal midlene
regnes å være ervervet av disse.

§ 14 nytt femte ledd skal lyde:
Når et dødsbo, arving eller gavemottaker trer inn

i arvelaters eller givers inngangsverdi, skjermings-
grunnlag, ubenyttet skjermingsfradrag og øvrige
skattemessige posisjoner tilknyttet aksje eller andel
etter reglene i skatteloven § 10-33, skal det ved verd-
settelsen av aksjen eller andelen gjøres et tillegg med
et beløp som tilsvarer 20 prosent av latent tapsfra-
drag ved realisasjon av aksjen eller andelen.

§ 15 nytt sjette ledd skal lyde:
Når et dødsbo, arving eller gavemottaker trer inn

i arvelaters eller givers inngangsverdi, skjermings-
grunnlag, ubenyttet skjermingsfradrag og øvrige
skattemessige posisjoner tilknyttet aksje eller andel
etter reglene i skatteloven § 10-33, skal det ved verd-
settelsen av aksjen eller andelen gjøres et fradrag
med et beløp som tilsvarer 20 prosent av latent ge-
vinst ved realisasjon av aksjen eller andelen.

V
I lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift gjø-

res følgende endringer:

§ 5 første ledd nr. 1 bokstav c skal lyde:
Museer, teatre, arrangører av utstillinger, kon-

serter og stevner, av kataloger, programmer, pro-
spektkort og suvenirer.

§ 5 første ledd nr. 1 ny bokstav e skal lyde:
Veldedige og allmennyttige organisasjoner, av

varer fra bruktbutikker når overskuddet helt ut an-
vendes til veldedige eller allmennyttige formål. Det
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er en forutsetning at butikkene kun omsetter brukte
varer som er mottatt vederlagsfritt, og at det benyttes
frivillig, ulønnet arbeidskraft.

§ 5 første ledd nr. 2 oppheves.

§ 5 første ledd nr. 3 blir ny nr. 2.

§ 5 a annet ledd nr. 7 og ny nr. 8 skal lyde:
7. omsetning av rett til å ta ut jord, stein og andre

naturalier av grunn, samt rett til jakt og fiske,
8. omsetning av rett til å disponere lufthavn for luft-

fartøy,

§ 5 a annet ledd ny nr. 9 skal lyde:
omsetning av rett til å disponere jernbanenettet

til transport.

§ 5 b første ledd nr. 5 skal lyde:
Tjenester i form av rett til å overvære teater-, ope-

ra-, ballett- og sirkusforestillinger, konsert- og
idrettsarrangementer, utstillinger i gallerier og muse-
er, samt adgang til fornøyelsesparker og opplevelses-
sentra. Unntaket omfatter også formidling av slike
tjenester.

§ 16 første ledd ny nr. 15 skal lyde:
Alkoholholdige drikkevarer, tobakkvarer, sjoko-

lade- og sukkervarer, parfymer, kosmetikk og toalett-
preparater i transitthall ved lufthavn.

VI
I lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering

gjøres følgende endringer:

§ 14 nytt annet ledd skal lyde:
I overenskomst med fremmed stat kan det bestem-

mes at det kan gis opplysninger til denne stats offent-
lige myndigheter uten hinder av taushetsplikten etter
§ 13.

Nåværende annet og tredje ledd blir nytt tredje og
fjerde ledd.

VII
I lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentav-

gift gjøres følgende endringer:

§ 2 bokstav e og ny bokstav f skal lyde:
e. betaling av renter av avgift som blir erlagt for

sent og rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av
avgift,

f.  innbetalingsordningen og om bankers plikt til å
avvise betalingsoppdrag med mangelfulle opp-
lysninger.

§ 5 skal lyde:
Krav på avgift og tilleggsavgift er tvangsgrunn-

lag for utlegg.
Når Statens innkrevingssentral er pålagt å inn-

kreve avgift, tilleggsavgift og renter, kan den inndri-
ve kravene ved trekk i lønn og lignende ytelser etter
reglene i dekningsloven § 2-7. Innkrevingssentralen
kan også inndrive kravene ved å stifte utleggspant for
kravet dersom panteretten kan gis rettsvern ved re-
gistrering i et register eller ved underretning til en
tredjeperson, jf. panteloven kapittel 5, og utleggsfor-
retningen kan holdes på Innkrevingssentralens kon-
tor etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-9 første ledd.

§ 6 skal lyde:
Avgiftsplikten inntrer ved tinglysingen av doku-

mentet.
Erververen av grunnbokshjemmel og meglerfo-

retak som bistår med oppgaver som nevnt i lov 16.
juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling § 3-9 første
ledd nr. 1, 2 eller 4, er i forhold til avgiftsmyndighe-
ten ansvarlig for at riktig avgift, tilleggsavgift og ren-
ter blir betalt. Det samme gjelder andre som på veg-
ne av erververen av grunnbokshjemmel begjærer et
dokument tinglyst. Arbeidstakere hos erververen av
grunnbokshjemmelen eller hos et foretak som på veg-
ne av erververen begjærer tinglysing, har ikke slikt
ansvar. Avgiftskravet sendes først til den av de an-
svarlige som har begjært dokumentet tinglyst.

Den som er ansvarlig for betaling av avgift etter
annet ledd er også ansvarlig for betaling av etterbe-
regnet avgift. Ansvar for etterberegnet avgift for an-
dre enn erververen av grunnbokshjemmelen, er like-
vel begrenset til de tilfeller hvor vedkommende visste
eller burde visst at opplysningene for fastsettelsen av
avgiften var mangelfulle eller feilaktige.

Erververen av grunnbokshjemmelen har i for-
hold til avgiftsmyndigheten krav på eventuell avgifts-
refusjon.

VIII
I lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning

(ligningsloven) gjøres følgende endringer:

§ 3A - 1 nr. 1 skal lyde:
1. Skattedirektoratet og ligningskontorene kan på

anmodning fra en skattyter avgi bindende for-
håndsuttalelse om de skattemessige virkningene
av en konkret planlagt disposisjon før den igang-
settes. Dette gjelder bare når det er av vesentlig
betydning for skattyter å få klarlagt virkningene



122 Innst. O. nr. 10 – 2004-2005
før igangsetting eller spørsmålet er av allmenn
interesse.

§ 3A - 3 nr. 1 skal lyde:
1. Skattedirektoratets og ligningskontorenes avgjø-

relse om ikke å avgi bindende forhåndsuttalelse
kan ikke påklages.

§ 6-4 nr. 5 skal lyde:
Aksjeselskap, allmennaksjeselskap samt likestilte

selskap og sammenslutninger som nevnt i skatteloven
§ 10-1, med gjeld til personlig skattyter, plikter å gi
opplysninger om gjeld og rentebetalinger, spesifisert
slik at lånesaldo ved inngangen til hver kalendermå-
ned fremgår. Bestemmelsen gjelder ikke for lån knyt-
tet til mengdegjeldsbrev. Departementet kan gi for-
skrift om utfylling og gjennomføring av opplysnings-
plikten.

§ 6-5 nr. 3 skal lyde:
Verdipapirregistre skal ukrevet gi ligningsmyn-

dighetene oppgave over forhold som kan få betyd-
ning for skattleggingen av den enkelte investor ved
utdeling av utbytte fra, og realisasjon av, aksjer. Likt
med aksje regnes grunnfondsbevis, medlemskap og
andre andeler i selskap og sammenslutning som om-
fattes av skatteloven § 10-1. Det skal blant annet gis
opplysninger om erverv og avganger i løpet av inn-
tektsåret, om utdelt utbytte og om beholdning ved ut-
gangen av inntektsåret. Departementet kan gi for-
skrift om utfylling og gjennomføring av denne be-
stemmelsen, herunder bestemme at det skal gis opp-
lysninger om forhold som nevnt for tidligere år.

§ 6-6 bokstav g skal lyde:
g. selskaper, stiftelser, sammenslutninger og regi-

streringsenheter som nevnt i skatteloven § 6-50
gi oppgave til ligningsmyndighetene over gaver
som gir giveren rett til fradrag etter nevnte be-
stemmelse, med opplysning om giverens navn,
fødselsnummer/organisasjonsnummer.

§ 6-10 nr. 1 skal lyde:
Næringsdrivende og offentlig organ som har gitt

noen et oppdrag eller ansettelse i riket eller på konti-
nentalsokkelen, skal ukrevet gi ligningsmyndighete-
ne følgende opplysninger om oppdraget eller anset-
telsesforholdet og om enhver oppdragstaker og ar-
beidstaker som i tilknytning til hovedoppdraget eller
underoppdrag utfører oppdrag innen riket eller på
kontinentalsokkelen:
a. oppdragstakernes navn, adresse, eventuelt ar-

beidsgivernummer, tidspunkt da oppdragene for-
utsettes påbegynt og avsluttet, stedet der oppdra-

get skal utføres, samt kontraktsbeløpet i kontrak-
ter oppdragsgiveren har inngått, 

b. arbeidstakernes navn, fødselsdata og eventuelt
personnummer, adresse, nasjonalitet, sivilstand,
tidspunkt for arbeidets begynnelse og antatte av-
slutning samt arbeidsgiverens navn og arbeidsgi-
vernummer.

§ 6-11 nr. 1 bokstav b skal lyde:
b. eiere av aksjer pr. 1. januar i ligningsåret, identi-

fisert ved fødselsnummer, organisasjonsnummer
eller D-nummer, endringer av aksjonærsammen-
setningen i løpet av inntektsåret, utdelt utbytte,
og øvrige opplysninger som kan få betydning for
skattleggingen av den enkelte aksjonær ved reali-
sasjon av aksjer.

§ 6-11 nr. 4 skal lyde:
4. Bestemmelsene i nr. 1-3 gjelder tilsvarende for

sparebanker, gjensidige forsikringsselskaper,
kreditt- og hypotekforeninger og selveiende fi-
nansieringsforetak som har utstedt grunnfonds-
bevis, jf. sparebankloven § 2 annet ledd, lov om
forsikringsvirksomhet § 4-2 annet ledd og lov om
finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner
og for selskaper og sammenslutninger der med-
lemmene har begrenset ansvar og som noen eier
formuesandeler i eller mottar inntektsandeler fra,
unntatt boligselskaper hvor andelshaverne lignes
etter skatteloven § 7-3.

§ 6-11 nr. 4 bokstav b skal lyde:
b. boligselskaper hvor andelshaverne lignes etter

skatteloven § 7-3.

§ 6-16 bokstav c skal lyde:
c. i forskrift bestemme at følgende oppgaver skal le-

veres i maskinlesbar form: Lønnsoppgaver mv.
etter § 6-2, saldo- og renteoppgaver ved årsskifte
eller ved oppgjør av konti i løpet av det siste inn-
tektsår etter § 6-4 og § 6-13 nr. 2 d, kontrollopp-
gaver etter § 6-3 nr. 5, kontrolloppgaver fra ver-
dipapirregistre etter § 6-5, livsforsikringspremie,
pensjonsforsikringspremie, innskudd etter inn-
skuddspensjonsloven og innskudd i individuell
pensjonsavtale (IPA) mv., spare- og fondsinn-
skudd, tilskudd til forskningsinstitutter mv. og
betaling for pass og stell av barn mv. og gaver til
selskaper, stiftelser, sammenslutninger eller re-
gistreringsenheter etter § 6-6, utbetalinger mv.
fra forsikringsselskaper, banker og forvaltnings-
selskaper for verdipapirfond etter § 6-7, aksjo-
næroppgaver etter § 6-11, oppgaver fra Trygde-
etatens innkrevingssentral og Statens innkre-
vingssentral etter § 6-13 nr. 4, fordelingsoppga-
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ver over inntekter, kostnader og formue i bolig-
selskap som omfattes av skatteloven § 7-3, samt
tilsvarende fordelingsoppgaver fra boligsameier,
jf. skatteloven § 7-11.

§ 9-6 nr. 5 bokstav c og d skal lyde:
c. at spørsmål om endring som følge av en dom-

stolsavgjørelse tas opp innen ett år etter at avgjø-
relsen ble rettskraftig eller 

d. at spørsmål om endring tas opp som følge av ut-
talelse fra Stortingets ombudsmann for forvalt-
ningen, i sak der skattyteren er part.

§ 10-1 nr. 1 bokstav d skal lyde:
d. 2 pst. av nettoinntekten når forsinkelsen er over

tre måneder regnet fra de leveringsfrister som
følger av § 4-7 og svalbardskatteloven § 4-4. For
skattyter som leverer forhåndsutfylt selvangivel-
se gjelder tilsvarende når forsinkelsen er over
fire måneder regnet fra leveringsfristen i § 4-7
nr. 2.

IX
I lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr gjø-

res følgende endringer:

§ 2 tredje ledd skal lyde:
Er en forretning begjært av en person eller myn-

dighet på vegne av en annen, blir begge ansvarlige
for gebyret. Ved tinglysing av skjøte og andre doku-
menter som har sammenheng med salg av fast eien-
dom er meglerforetak som bistår avtalepartene med
oppgaver som nevnt i lov 16. juni 1989 nr. 53 om ei-
endomsmegling § 3-9 første ledd nr. 1, 2 eller 4, også
ansvarlig for gebyret uavhengig av om meglerforeta-
ket har begjært forretningen. Har staten begjært en
forretning på vegne av noen, kan staten kreve refu-
sjon av denne med mindre noe annet følger av lov.

§ 3 nytt fjerde ledd skal lyde:
Når Statens innkrevingssentral er pålagt å inn-

kreve tinglysingsgebyr under Statens kartverk, kan
den inndrive kravene ved trekk i lønn og lignende
ytelser etter reglene i dekningsloven § 2-7. Innkre-
vingssentralen kan også inndrive kravene ved å stifte
utleggspant for kravet dersom panteretten kan gis
rettsvern ved registrering i et register eller ved en un-
derretning til en tredjeperson, jf. panteloven kapittel
5, og utleggsforretningen kan holdes på Innkrevings-
sentralens kontor etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-
9 første ledd.

Nåværende § 3 fjerde ledd blir nytt femte ledd.

X
I lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling

gjøres følgende endring:

§ 3-9 nytt annet ledd skal lyde:
(2) Meglerforetak som bistår med oppgaver som

nevnt i første ledd nr. 1, 2 eller 4 er etter lov 12. de-
sember 1975 nr. 59 om dokumentavgift og lov 17. de-
sember 1982 nr. 86 om rettsgebyr, ansvarlig for at
avgifter, gebyrer og renter knyttet til tinglysing av
skjøte og andre dokumenter som har sammenheng
med salget, blir betalt.

XI
I lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alko-

holholdig drikk m.v. gjøres følgende endring:

§ 8-5 skal lyde:
Forbud mot apparater for tilvirking av brennevin
m.v.

Uten tillatelse av departementet er det forbudt å
ha i besittelse, innføre eller omsette apparater, her-
under deler og utstyr, som er bestemt for eller som
finnes tjenlige for tilvirking eller omdestillering av
sprit eller brennevin.

XII
I lov 20. juli 1991 nr. 54 om endringer i lov 18.

august 1911 nr. 8 om skatt på formue og inntekt gjø-
res følgende endring:

VI. Overgangsregler til § 42 tolvte ledd skal lyde:
I den utstrekning skattyteren har mottatt Statens

grunnkjøpsobligasjoner for et beløp tilsvarende ge-
vinsten og blir sittende med obligasjonene til forfalls-
tid. Fritak for skattelegging etter foregående punk-
tum gjelder også dersom skattyter innløser grunn-
kjøpsobligasjonene innen 31. desember 2004 selv om
den avtalte forfallstid fortsatt løper. Skal det etter lå-
nevilkårene betales avdrag på obligasjonene og skatt-
yteren krever innløsning før alle avdrag er betalt, inn-
rømmes skattefrihet for den del av gevinsten som
svarer til de betalte avdrag. For øvrig blir ved innløs-
ning den del av gevinsten som svarer til de innløste
obligasjoner å medregne ved inntektsligningen for
det år innløsningen skjer. Foretas innløsning etter ei-
erens død av dødsbo, arving eller ektefelle, skal ge-
vinsten på tilsvarende måte regnes som inntekt for
innløseren.

XIII
I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (fol-

ketrygdloven) gjøres følgende endringer:

§ 23-3 annet ledd nr. 2 bokstav f oppheves.



124 Innst. O. nr. 10 – 2004-2005
§ 23-3 fjerde ledd skal lyde:
Det skal ikke betales avgift når inntekten er inntil

29 600 kroner. Avgiften må ikke utgjøre mer enn 25
pst av den del av inntekten som overstiger 29 000
kroner.

XIV
I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og

inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer:

§ 1-2 tredje ledd skal lyde:
(3) Stortinget pålegger skatt til staten og det fel-

leskommunale skattefondet.

§ 2-30 første ledd bokstav k nr. 1 og 2 skal lyde:
k. følgende sikringsfond m.v.:

1. Bankenes sikringsfond
2. - - -

Ny § 2-38 skal lyde:
§ 2-38. Skattefritak for visse selskaper mv. for inntekt

på aksjer og andre eierandeler
(1) Følgende skattytere er fritatt for skatteplikt av

inntekt og har ikke fradragsrett for tap etter bestem-
melsene i denne paragraf:
a. selskap mv. som nevnt i § 2-2 første ledd a til d,
b. aksjefond,
c. interkommunalt selskap,
d. selskap mv. som er heleid av staten,
e. forening,
f. stiftelse,
g. kommune og fylkeskommune,
h. konkurs- og administrasjonsbo etter debitor som

omfattes av dette ledd,
i. utenlandske selskaper mv. som tilsvarer selska-

per mv. som omfattes av dette ledd.
(2) Inntekter og tap som omfattes av første ledd

er:
a. gevinst eller tap ved realisasjon eller uttak av ei-

erandel i selskap mv. som nevnt i første ledd a til
c eller tilsvarende utenlandsk selskap mv., samt
lovlig utdelt utbytte som nevnt i § 10-11 annet
ledd, jf. tredje ledd på slik eierandel,

b. gevinst eller tap ved realisasjon eller uttak av fi-
nansielt instrument med eierandel i selskap mv.
som nevnt i dette ledd a som underliggende ob-
jekt.
(3) Følgende inntekter og tap er likevel ikke om-

fattet av første ledd:
a. inntekt eller tap på eierandel i selskap mv. hjem-

mehørende i lavskatteland utenfor EØS, jf. § 10-
63, og finansielt instrument med slik eierandel
som underliggende objekt,

b. gevinst på eierandel i selskap mv. hjemmehøren-
de i land utenfor EØS eller finansielt instrument

med slik eierandel som underliggende objekt,
dersom skattyteren ikke sammenhengende de to
siste årene frem til innvinningstidspunktet har
eid minst 10 prosent av kapitalen og hatt minst 10
prosent av stemmene som kan avgis på general-
forsamlingen i selskapet mv.,

c. tap på eierandel i selskap mv. hjemmehørende i
land utenfor EØS eller finansielt instrument med
slik eierandel som underliggende objekt, dersom
skattyteren og hans nærstående til sammen ikke
på noe tidspunkt de to siste årene frem til oppof-
relsestidspunktet har eid 10 prosent eller mer av
kapitalen eller hatt 10 prosent eller mer av stem-
mene som kan avgis på generalforsamlingen i
selskapet mv.,

d. utbytte på eierandel i selskap mv. hjemmehøren-
de i land utenfor EØS, dersom skattyteren ikke
sammenhengende i en periode på to år som om-
fatter innvinningstidspunktet eier minst 10 pro-
sent av kapitalen og har minst 10 prosent av
stemmene som kan avgis på generalforsamlingen
i selskapet mv.
(4) Som nærstående etter tredje ledd c regnes:

a. selskap mv. som skattyteren har en betydelig di-
rekte eller indirekte eierinteresse i,

b. person eller selskap mv. som har en betydelig di-
rekte eller indirekte eierinteresse i skattyteren,

c. selskap mv. som nærstående etter b har en bety-
delig direkte eller indirekte eierinteresse i,

d. nærstående person etter b sine foreldre, søsken,
barn, barnebarn, ektefelle, samboer, ektefelles
foreldre og samboers foreldre, samt selskap mv.
som disse har betydelig eierinteresse i, og

e. selskap mv. som nærstående etter d har en bety-
delig direkte eller indirekte eierinteresse i.

Betydelig eierinteresse foreligger ved eie av minst 10
prosent av kapitalen eller innehavelse av minst 10
prosent av stemmene som kan avgis på generalfor-
samlingen i selskapet mv.

(5) Første ledd fritar ikke skattytere hjemmehø-
rende i land utenfor EØS for skatteplikt etter § 10-13.

(6) Departementet kan gi forskrift til utfylling og
gjennomføring av reglene i tredje og fjerde ledd.

§ 4-12 første ledd skal lyde:
Børsnotert aksje verdsettes i alminnelighet til 65

prosent av kursverdien 1. januar i ligningsåret.

§ 4-12 annet ledd oppheves. Nåværende tredje til
sjette ledd blir nytt annet til femte ledd.

Nåværende § 4-12 sjuende ledd blir nytt sjette ledd
og skal lyde:

Andel i verdipapirfond verdsettes til 65 prosent
av andelsverdien 1. januar i ligningsåret.
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§ 5-1 nytt tredje ledd skal lyde:
Som skattepliktig inntekt anses underkurs som

långiver godtgjør låntaker ved førtidig innfrielse av
fastrentelån.

§ 5-2 nytt annet ledd skal lyde:
Skatteplikten etter første ledd gjelder ikke gave

hvor mottaker trer inn i givers inngangsverdi, skjer-
mingsgrunnlag, ubenyttet skjermingsfradrag og øv-
rige skattemessige posisjoner tilknyttet aksjen eller
andelen etter reglene i § 10-33.

§ 5-13 første og annet ledd skal lyde:
(1) Fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil

fastsettes til 30 prosent av bilens listepris som ny inn-
til 235 000 kroner og 20 prosent av overskytende lis-
tepris. For biler eldre enn 3 år pr. 1. januar i inn-
tektsåret, regnes det bare med 75 prosent av bilens
listepris. Vederlag for bruk av arbeidsgivers bil på-
virker ikke fordelsfastsettelsen. Tilsvarende gjelder
når arbeidstaker selv dekker bilkostnader.

(2) Departementet kan gi forskrift til utfylling og
gjennomføring av første ledd. Herunder kan det gis
forskrift om særregler for biler med særlig omfatten-
de yrkeskjøring og for el-biler.

§ 5-15 første ledd bokstav e nr. 1 skal lyde:
1. inntekt om bord på skip i form av

– verdien av fritt opphold om bord, med unntak
for fri kost på sokkelinnretning

– ekstrahyre, effektgodtgjørelse og annen godt-
gjørelse ved forlis

– krigsrisikotillegg opptjent under fart i erklært
krigssone,

§ Ny § 5-22 skal lyde:
§ 5-22 Skattlegging av renteinntekter på lån fra per-

sonlig skattyter til selskaper mv.
(1) Bestemmelsene i denne paragraf gjelder for

renter på lån fra personlig skattyter til aksjeselskap
og allmennaksjeselskap, samt likestilt selskap og
sammenslutning etter § 10-1, og tilsvarende uten-
landsk selskap. Bestemmelsene gjelder ikke for lån
knyttet til mengdegjeldsbrev. Beskatning etter denne
bestemmelsen kommer i tillegg til den alminnelige
beskatning av renteinntekter, jf. § 5-20.

(2) Renteinntekter som omfattes av denne be-
stemmelsen, regnes som skattepliktig inntekt for mot-
taker. Skattepliktig renteinntekt settes til 72 prosent
av faktisk påløpte renter, etter fradrag for skjerming.
Nærmere bestemmelser om beregning av skjerming
og skattepliktig renteinntekt etter denne paragraf,
fastsettes av departementet i forskrift.

§ 6-3 fjerde ledd annet punktum skal lyde:
Foreldrefradrag etter § 6-48 og særfradrag etter

§§ 6-81 til 6-85 tas ikke i betraktning ved fastsettelse
av underskudd til fremføring.

§ 6-11 skal lyde:
Det gis fradrag for kostnad til vedlikehold og for-

sikring av hus samt lignende kostnad for skip, fiske-
båt og annet driftsmiddel. Det gis ikke fradrag ved
skattefri bruk av egen bolig eller fritidsbolig, jf. ka-
pittel 7.

§ 6-12 annet ledd skal lyde:
(2) Reduksjon etter første ledd skal ikke oversti-

ge 75 prosent av de beregnede samlede kostnadene
ved bilholdet. Kostnadene fastsettes til driftskostna-
der med et tillegg for verdiforringelse beregnet ut fra
17 prosent årlige saldoavskrivninger med utgangs-
punkt i bilens listepris som ny.

§ 6-13 første ledd skal lyde:
(1) Skattyter som av hensyn til arbeidet må bo

utenfor hjemmet, gis fradrag for merkostnader på
grunn av fraværet. Det gis ikke fradrag for kost ved
pendleropphold. Fradrag gis etter satser som fastset-
tes av departementet. Dersom skattyter godtgjør å ha
hatt større kostnader, kan det kreves fradrag for disse.
Skattyter som ikke legitimerer arten av bosted slik
departementet har bestemt, gis fradrag etter laveste
sats. Fradrag for reisekostnader ved besøk i hjemmet
gis etter § 6-44.

§ 6-15 skal lyde:
Det gis fradrag for skatt og avgift på fast eiendom

eller særskilt virksomhet eller yrke. Det gis ikke fra-
drag ved skattefri bruk av egen bolig eller fritidsbo-
lig, jf. kapittel 7.

§ 6-32 første ledd skal lyde:
(1) Minstefradraget fastsettes til et beløp som

svarer til 31 prosent av summen av inntekt som om-
fattes av § 6-31 første ledd a, c eller d eller annet ledd
(lønnsinntekt). Minstefradraget fastsettes til et beløp
som svarer til 24 prosent av summen av inntekt som
omfattes av § 6-31 første ledd b (pensjonsinntekt).
Beregningsgrunnlag avrundes nedover til nærmeste
tall som kan deles med 100. Stortinget fastsetter den
nedre og øvre grense for minstefradrag. Stortinget
kan fastsette en særskilt nedre grense for minstefra-
drag som kun beregnes av og gis i inntekt som omfat-
tes av § 6-31 første ledd a, c eller d eller annet ledd.
Skattyter som både har inntekt som omfattes av § 6-
31 første ledd a, c eller d eller annet ledd og inntekt
som omfattes av § 6-31 første ledd b, gis det høyeste
av
a) minstefradrag beregnet med særskilt nedre gren-
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se, men uten at minstefradraget beregnes av inn-
tekt omfattet av § 6-31 første ledd b, eller 

b) minstefradrag beregnet etter både første og annet
punktum, men uten at særskilt nedre grense etter
femte punktum kommer til anvendelse.

§ 6-44 første ledd annet punktum skal lyde:
Fradraget er begrenset til den del av beløpet som

overstiger 12 800 kroner.

§ 6-46 nytt fjerde ledd skal lyde:
(4) Fradrag etter første, annet og tredje ledd gis

bare hvis arbeidsgiver har avtale med det selskapet
mv. der pensjonsordningen er tegnet, om at dette
ukrevet innberetter opplysninger om ubetalinger fra
pensjonsordningen til ligningsmyndighetene i hen-
hold til ligningsloven.

§ 6-50 annet ledd nytt tredje punktum skal lyde:
Trossamfunn som mottar offentlig støtte etter lov

13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist
anna og livssynssamfunn som mottar offentlig støtte
etter lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssyns-
samfunn, som ikke omfattes av første og annet punk-
tum, må være tilknyttet og registrere gavene i en re-
gistreringsenhet.

§ 6-50 fjerde ledd annet punktum skal lyde:
Det gis maksimalt fradrag for gaver etter denne

paragraf med til sammen 12 000 kroner årlig.

§ 6-50 sjette ledd skal lyde:
(6) Departementet kan gi forskrift til utfylling og

gjennomføring av denne paragraf, og kan herunder gi
regler om krav til vedtekter, regnskap, revisjon, re-
gistrering i Enhetsregisteret, maskinell innberetning
og særlige krav til registreringsenhet for gaver til or-
ganisasjoner som nevnt i annet ledd tredje punktum,
herunder særlige krav til organisasjoner nevnt i an-
net ledd tredje punktum.

§ 6-80 oppheves.

§ 6-83 første ledd skal lyde:
(1) Skattyter som i inntektsåret har hatt usedvan-

lig store kostnader på grunn av egen eller forsørget
persons sykdom eller annen varig svakhet, gis sær-
fradrag i alminnelig inntekt så langt kostnadene kan
dokumenteres og minst utgjør seks ganger måneds-
fradraget etter § 6-81 første ledd bokstav a. Kravet til
minste kostnads- og fradragsnivå gjelder ikke til-
synskostnader på grunn av forsørget barns sykdom
eller annen varig svakhet.

§ 6-90 første ledd bokstav c skal lyde:
c. Særfradrag etter §§ 6-81 til 6-83,

Kapittel 7 skal lyde:
Kapittel 7. Særregler om inntekt fra egen bolig eller

fritidsbolig
Skattefri fordel ved bruk av egen bolig eller fritidsbo-
lig

§ 7-1 Skattefritak for egen bruk
(1) Fordel ved at eier helt eller delvis bruker ei-

endom som egen bolig er ikke skattepliktig. Fritaket
omfatter:
a. selveid enebolig, to- eller flermannsbolig, rekke-

hus, leilighet, mv.,
b. boenhet i boligselskap, jf. § 7-3,
c. våningshus på gårdsbruk.

(2) Fordel ved at eier helt eller delvis bruker fri-
tidsbolig selv er ikke skattepliktig.

§ 7-2 Utleieinntekt mv.
(1) Utleieinntekt fra egen bolig er skattepliktig,

unntatt når
a. eieren benytter minst halvparten av boligen til

egen bruk, regnet etter utleieverdien.
b. eiendommen er tomannsbolig og eieren oppfyller

vilkårene i a for den ene leiligheten.
c. hele eller en større del av boligen leies ut mindre

enn halve inntektsåret.
(2) Bruk i eierens ervervsvirksomhet regnes ikke

som skattepliktig inntekt når eieren benytter minst
halvparten av boligen til egen bruk, regnet etter ut-
leieverdien. Det gis fradrag for ervervsbruken etter
regler som fastsettes av departementet.

(3) Dersom boligen leies ut mv. i større utstrek-
ning enn det som følger av første og annet ledd, er
leieinntektene mv. skattepliktige.

(4) For fritidseiendom som har vært delvis utleid
eller utleid i deler av året, regnes 85 prosent av ut-
leieinntekten som overstiger 10 000 kroner, som inn-
tekt. Forrige punktum gjelder ikke for utleiehytter.

§ 7-3 Andelshavere i boligselskaper
(1) Boligselskaper lignes ikke som selskaper. I

stedet lignes andelshaverne etter denne paragraf.
(2) Boligselskap (borettslag og boligaksjesel-

skap) er selskap med delt eller begrenset ansvar og
med hovedformål å gi andelshaverne bolig i hus eid
av selskapet.

(3) Bestemmelsene i denne paragraf gjelder for
boligselskap hvor enten
a. minst 85 prosent av leieinntektene kommer fra

– andelshavere eller aksjonærer, eller
– elever og studenter som er tildelt bolig gjen-

nom elev- eller studentsamskipnad, eller 
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– leietakere i boligselskap opprettet som ledd i
organisert fornyelse av tettbygde strøk.

b. en kommune
– sammen med personer som har bolig i ved-

kommende eiendom, innehar minst 85 pro-
sent av andelskapitalen, eller

– alene innehar over 50 prosent av andelskapi-
talen.

(4) Bestemmelsene i denne paragraf gjelder selv
om vilkårene i tredje ledd ikke er oppfylt, når lig-
ningsmyndighetene finner at dette vil gi et resultat
som stemmer bedre med det virkelige forhold enn or-
dinær ligning etter regnskap ville gjøre. Departe-
mentet kan gi nærmere regler om gjennomføring av
forrige punktum, herunder gi nærmere regler om be-
regning av  leieinntekt.

(5) Inntekt fastsettes på den enkelte andelshavers
hånd, med skattefritak for egen bruk etter § 7-1 første
ledd b. Den skattepliktige inntekten beregnes slik:
a. Bruttoinntekt fastsettes til summen av andel av

– selskapets renteinntekter
– andre inntekter som ikke har tilknytning til

selve eiendommen
– gevinst ved realisasjon av selskapets eien-

dommer.
b. Til fradrag i inntekt kommer andel av

– selskapets rentekostnader
– tilskudd til privat tjenestepensjonsordning

for ansatte i hovedstilling i selskapet
– selskapets kostnader som ikke har tilknytning

til selve eiendommen
– tap ved realisasjon av selskapets eiendom-

mer.
c. Departementet gir nærmere regler om hvordan

den enkelte andelshavers andel av selskapets
inntekter og kostnader fastsettes.

d. Fordeling av inntekt etter a til c foretas fra og
med det inntektsåret da halvparten av leilighete-
ne er ferdigstilt pr. 1. januar. For tidligere inn-
tektsår skal inntekter og kostnader som nevnt
summeres og senere fordeles til skattlegging hos
andelshaverne over fire år, med en fjerdedel
hvert år. Byggelånsrenter behandles på samme
måte.

e. I tillegg til inntekt som nevnt foran, skattlegges
andelshaverne for netto utleieinntekt mv. av egen
boenhet når inntekten ikke er fritatt for skatt etter
§ 7-2.

Forskjellige bestemmelser
§ 7-10 Fradrag for kostnad etter endret ligningsmåte

Ved overgang fra skattefritak til skatteplikt for
leieinntekter mv., jf. § 7-2, gis det fullt fradrag for
vedlikeholdskostnader inntil 10 000 kroner. Fradrag
for overskytende beløp reduseres med ti prosent for
hvert år utleieinntekt har vært fritatt for beskatning.

§ 7-11 Forskrift
Departementet kan gi forskrift til utfylling og

gjennomføring av bestemmelsene i dette kapittel,
herunder om skattlegging i boligsameier og levering
av ligningsoppgaver fra slike.

§ 8-1 tredje ledd siste punktum skal lyde:
Overstiger fradragsberettigede kostnader til pla-

nering 10 000 kroner, skal fradraget fordeles etter
§ 14-82.

§ 8-1 fjerde ledd oppheves.

Nåværende § 8-1 femte til niende ledd blir nytt fjerde
til åttende ledd.

§ 8-1 nytt niende ledd skal lyde:
Den kapitaliserte verdi av føderådsytelser anses

ikke som en del av kostprisen ved erverv av fast eien-
dom og eiendeler knyttet til denne ved fordeling av
inngangsverdi på de enkelte eiendeler som følger
overdragelsen.

§ 8-3 annet ledd første punktum skal lyde:
Avsetningsbeløpet kan for det enkelte år sammen

med andre fradragsberettigede fondsavsetninger ut-
gjøre høyst 80 prosent av det beløp inntekten av rein-
drift eventuelt ved gjennomsnittsligning etter § 14-81
blir fastsatt til.

§ 8-3 femte ledd første punktum skal lyde:
Beløp som det er gitt fradrag for etter bestemmel-

sene foran, skal legges til skattyterens inntekt - even-
tuelt ved gjennomsnittsligning etter § 14-81 - for det
året eller de årene midlene på bankkontoen heves.

§ 8-15 annet ledd første punktum skal lyde:
Renteinntekter, gevinster ved realisasjon av ak-

sjer, gevinster som følge av kurssvingninger på valu-
ta og andre finansielle inntekter er skattepliktige,
med mindre skattefritak følger av § 2-38.

§ 8-15 annet ledd tredje punktum skal lyde:
Skatteplikten eller fradragsretten gjelder likevel

ikke gevinst eller tap ved realisasjon av aksje eller
andel som nevnt i § 8-11 første ledd d-g.

§ 8-15 annet ledd nytt fjerde, femte og sjette punktum
skal lyde:

En andel av gevinster som følge av kurssvingnin-
ger på fordringer og gjeld i utenlandsk valuta tilsva-
rende forholdet mellom selskapets balanseførte fi-
nanskapital og totalkapital er skattepliktig. En tilsva-
rende andel kostnader og tap som følge av kurssving-
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ninger på fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er
fradragsberettiget. Ved beregningen skal eiendele-
nes verdi fastsettes til gjennomsnittet av verdien ved
inntektsårets begynnelse og verdien ved inntektsårets
avslutning.

Nåværende § 8-15 annet ledd fjerde til syvende punk-
tum blir § 8-15 annet ledd nytt syvende til tiende
punktum.

§ 8-15 tredje ledd femte og nytt sjette punktum skal
lyde:

Konto for skattlagt inntekt skal reguleres med fi-
nansinntekter og -tap som er unntatt fra beskatning
eller fradragsføring etter § 2-38, jf. annet ledd. Kon-
toen skal videre reguleres med gevinst eller tap ved
realisasjon av aksje som nevnt i § 8-11 første ledd g.

§ 8-15 tredje ledd nytt syvende til niende punktum
skal lyde:

Gevinst ved overføring til nærstående skal ikke
medregnes ved regulering etter femte og sjette punk-
tum. Som nærstående regnes person eller selskap
med direkte eller indirekte eierinteresse i det over-
dragende selskapet, samt slik persons foreldre, søs-
ken, barn, barnebarn, ektefelle, samboer, ektefelles
foreldre og samboers foreldre. Videre medregnes
selskaper som selskaper og personer som nevnt i for-
rige punktum har direkte eller indirekte eierinteresse
i.

§ 8-15 tredje ledd nytt tiende punktum skal lyde:
Ved beregning av gevinst eller tap etter sjette

punktum skal utgangsverdien reduseres med aksjens
andel av netto konsernbidrag bestående av ubeskat-
tet inntekt, som underliggende selskap har mottatt for
de to siste regnskapsårene.

§ 8-15 syvende ledd første punktum skal lyde:
Dersom selskap som nevnt i § 8-10 har en egen-

kapitalandel som utgjør mer enn 70 prosent av sum-
men av gjeld og egenkapital i henhold til balansen
ved det regnskapsmessige årsoppgjør, skal den delen
av egenkapitalen som overstiger 70 prosent, multipli-
sert med en normrente, anses som skattepliktig inn-
tekt etter annet ledd første punktum.

§ 8-17 annet ledd annet og tredje punktum skal lyde:
Utgangsverdien ved dette inntektsoppgjøret fast-

settes til summen av kostpris for selskapets finansiel-
le eiendeler som ville vært fritatt fra beskatning ved
realisasjon etter § 2-38, jf. § 8-15 annet ledd, kostpris
av selskapets aksjer som nevnt i § 8-11 første ledd g
og markedsverdien av selskapets øvrige eiendeler,
fratrukket gjeld. Inngangsverdien fastsettes til saldo-

en på kontoen for tilbakeholdt skattlagt inntekt i sel-
skapet ved uttredelsesårets begynnelse, tillagt tidli-
gere innbetalt aksjekapital og overkurs.

§ 8-17 tredje ledd skal lyde:
Selskapet anses ikke trådt ut etter første ledd b

dersom brudd på vilkårene etter § 8-11, § 8-12 og
§ 8-13 første og annet ledd rettes innen to måneder
etter at bruddet oppsto. Dersom bruddet er uvesentlig
eller skyldes forhold utenfor selskapets kontroll, an-
ses ikke selskapet trådt ut av ordningen dersom brud-
det rettes innen to måneder etter det tidspunktet sel-
skapet burde ha oppdaget bruddet. Ligningskontoret
kan forlenge fristen for retting dersom selskapet
godtgjør at det vil medføre særlige ulemper å rette
bruddet innen fristen. Første og annet punktum gjel-
der ikke ved gjentatt brudd på vilkår i § 8-12 og § 8-
13 første og annet ledd innen tre år regnet fra det tids-
punktet forrige brudd ble rettet. Denne bestemmelse
forlenger ikke fristene etter § 8-11 fjerde og femte
ledd.

§ 8-18 annet ledd oppheves.

Nåværende tredje og fjerde ledd blir nytt annet og
tredje ledd.

§ 8-19 oppheves.

§ 9-3 annet ledd innledningen skal lyde:
Gevinst ved realisasjon av boligeiendom, her-

under våningshus på gårdsbruk, selveierleilighet, an-
delsleilighet, aksjeleilighet og obligasjon med tilhø-
rende borett, er unntatt fra skatteplikt når følgende
betingelser er oppfylt:

§ 9-3 sjette ledd første punktum skal lyde:
Gevinst ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk

eller skogbruk til personer som er arveberettiget et-
ter lov av 3. mars 1972 nr. 5 om arv m.m. kapittel 1
eller 2, er fritatt for skatteplikt når vederlaget ikke
overstiger tre fjerdedeler av antatt salgsverdi, og ei-
eren har eid eiendommen i minst ti år når realisasjo-
nen finner sted eller avtales.

§ 10-10 første ledd første punktum skal lyde:
(1) Bestemmelsene i §§ 10-11 til 10-13 gjelder

for aksjonærer og deltakere i likestilt selskap og sam-
menslutning etter § 10-1, samt i tilsvarende uten-
landske selskaper mv.

§ 10-12 skal lyde:
§ 10-12 Fradrag for skjerming

(1) Personlig skattyter som har alminnelig skat-
teplikt til Norge for mottatt utbytte, gis fradrag for
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skjerming i alminnelig inntekt. Dette gjelder bare
dersom utbyttet er lovlig utdelt fra selskapet. Fradra-
get kan ikke overstige aksjonærens utbytte for det ak-
tuelle år, knyttet til den enkelte aksje. Dersom skjer-
mingen overstiger årets utbytte, kan ubenyttet skjer-
ming fremføres til fradrag i senere års utbytte på
samme aksje. Fremføringsretten omfatter ikke skjer-
mingsfradrag som ikke er benyttet som følge av at ut-
byttet er fritatt for skatteplikt etter § 10-11 syvende
ledd. Utdeling fra obligasjonsfond gir ikke rett til fra-
drag for skjerming.

(2) Skjermingen beregnes for den enkelte aksje,
og settes til aksjens skjermingsgrunnlag multiplisert
med en skjermingsrente. Skjermingsgrunnlaget set-
tes til aksjens inngangsverdi, jf. § 10-32 annet ledd,
tillagt aksjens ubenyttede skjermingsfradrag fra tid-
ligere år. Skjermingsrenten fastsettes av departe-
mentet i forskrift. Skjermingen tilordnes eier av ak-
sjen 31. desember i inntektsåret.

(3) Første ledd gjelder tilsvarende for dødsbo,
samt for konkursbo der konkursdebitor er en fysisk
person.

(4) Departementet kan ved forskrift bestemme at
andelskapital i samvirkeforetak under en viss beløps-
grense, ikke kan danne grunnlag for skjerming etter
denne bestemmelsens første og annet ledd.

§§ 10-20 til og med 10-25 oppheves.

§ 10-30 skal lyde:
(1) Bestemmelsene i §§ 10-31 til 10-37 gjelder

for aksjer i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper.
Likt med aksje regnes grunnfondsbevis, medlemskap
og andre andeler i selskap og sammenslutning som
omfattes av § 10-1, samt i tilsvarende utenlandske
selskaper mv. Bestemmelsen gjelder ikke for aksje i
boligselskap som nevnt i § 7-3.

(2) Bestemmelsene i § 10-31 og § 10-32 første
ledd får anvendelse på fortrinnsrett til tegning av ak-
sje og tildelingsbevis.

§ 10-30 tredje ledd oppheves. Nåværende fjerde ledd
blir tredje ledd.

§ 10-31 første ledd skal lyde:
(1) Gevinst ved realisasjon av aksje regnes som

skattepliktig inntekt, jf. §§ 5-20, 5-30 og kapittel 9.
Ubenyttet skjerming, jf. § 10-12, kan føres til fradrag
i gevinst ved realisasjon av aksjen.

§ 10-31 tredje ledd oppheves.

§ 10-32 annet ledd skal lyde:
(2) Dersom ikke annet er bestemt, settes aksjens

inngangsverdi til det beløp skattyter har betalt for
aksjen, tillagt eventuelle kostnader som skattyter har

hatt til mekler eller lignende ved anskaffelse av ak-
sjen.

§ 10-32 fjerde, femte og sjette ledd oppheves.

Ny § 10-33 skal lyde:
§ 10-33 Skattemessig kontinuitet ved arv og gave

av visse aksjer og andeler
(1) Ved arv eller gave av aksje og andel i selskap

som nevnt i § 10-10, jf. § 10-1, fra person omfattet av
§ 10-12 til arving eller gavemottaker som omfattes av
§ 10-12, trer arvingen eller gavemottakeren inn i ar-
velaters eller givers inngangsverdi, skjermings-
grunnlag, ubenyttet skjermingsfradrag og øvrige
skattemessige posisjoner tilknyttet aksjen eller ande-
len.

(2) Dødsbo skal tre inn i arvelaters inngangsver-
di, skjermingsgrunnlag, ubenyttet skjermingsfradrag
og øvrige skattemessige posisjoner tilknyttet aksjen
eller andelen. Det samme gjelder for gjenlevende ek-
tefelle som overtar boet uskiftet, i den utstrekning ak-
sjene eller andelene skal anses som arvet. Den som
erverver aksje eller andel ved utlodning av dødsbo,
trer inn i inngangsverdi, skjermingsgrunnlag, ube-
nyttet skjermingsfradrag og øvrige skattemessige po-
sisjoner tilknyttet aksjen eller andelen som gjaldt for
dødsboet.

(3) Gevinst på givers hånd som følge av gavesalg
til mottaker, legges til den inngangsverdi mottaker
trer inn i etter reglene i første og annet ledd.

§ 10-34 annet ledd annet punktum skal lyde:
Endringen settes til årets skattepliktige inntekt

før mottatt konsernbidrag som er skattepliktig etter
§ 10-3 første ledd første punktum, fratrukket avsatt
utbytte, utlignet skatt på selskapets alminnelige inn-
tekt etter fradrag av utlignet skatt som faller på mot-
tatt skattepliktig konsernbidrag, godtgjørelse etter
§ 10-12, refusjon etter § 16-50, utlignet skatt på
grunnrenteinntekt etter § 18-3 og utlignet skatt etter
petroleumsskatteloven § 5.

§ 10-34 annet ledd femte til syvende punktum opphe-
ves.

§ 10-34 sjette ledd skal lyde:
Departementet kan gi forskrift om at inngangs-

verdien på fondsandeler i nærmere fastsatte tilfeller
skal reguleres med endring i skattlagt kapital også i
aksjeselskaper eller allmennaksjeselskaper som fon-
det eier aksjer i.
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§ 10-34 skal lyde:
(1) Den enkelte aksjes kostpris og ubenyttet

skjerming fra tidligere år skal endres i følgende til-
feller:
a. ved fondsemisjon med økning av antall aksjer i

selskapet, 
b. når antall aksjer i selskapet økes ved at den en-

kelte aksje splittes i flere aksjer, 
c. når antall aksjer i selskapet reduseres ved at et

antall aksjer gjøres om til en ny aksje, 
d. ved skattefri fusjon for så vidt gjelder kostpris og

skjerming for aksjene i det overdragende selska-
pet, som skal omfordeles på vederlag i form av
aksjer i det overtakende selskap eller i det over-
takende selskaps morselskap, 

e. ved skattefri fisjon for så vidt gjelder kostpris og
skjerming for innløste aksjer i det overdragende
(fisjonerende) selskapet, som skal omfordeles på
vederlag i form av aksjer i det eller de overtaken-
de (utfisjonerte) selskap eller i overtakende sel-
skaps morselskap, 

f. for skattefri fisjon som gjennomføres uten innløs-
ning av aksjer, for så vidt gjelder kostpris og
skjerming for aksjene i det overdragende selskap
som skal omfordeles på vederlag i form av aksjer
i det eller de overtakende selskap eller i overta-
kende selskaps morselskap.
(2) Når det har skjedd en slik omfordeling, skal

selskapet uten ugrunnet opphold, og senest ved ut-
gangen av omfordelingsåret, sende melding om om-
fordelingen til ligningskontoret for selskapets kon-
torkommune. Dette gjelder likevel ikke selskap som
omfattes av ligningsloven § 6-11 nr. 1-3. Selskaper
som er vedtatt overført til sentral ligning, skal sende
melding om omfordelingen til Sentralskattekontoret
for storbedrifter. Departementet kan gi nærmere reg-
ler om omfordelingsmelding etter denne bestemmel-
se.

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere reg-
ler om omfordeling av aksjers kostpris og ubenyttet
skjerming fra tidligere år.

Overskriften i § 10-50 skal lyde:
Bonus fra samvirkeforetak

§ 10-50 første ledd annet punktum oppheves. Nåvæ-
rende tredje og fjerde punktum blir nytt annet og
tredje punktum.

§ 10-51 oppheves.

§ 10-67 første ledd skal lyde:
For deltaker som ikke omfattes av § 10-12 første

og tredje ledd, er mottatt utbytte ikke skattepliktig i
den utstrekning det samlede utbyttet ligger innenfor
den samlede inntekten som er skattlagt i medhold av
§ 10-65.

§ 10-67 nytt annet ledd skal lyde:
For deltaker som nevnt i § 10-12 første og tredje

ledd, skal 72 prosent av mottatt utbytte, etter at utbyt-
tet er økt med den andel av aksjonærens fradrag etter
§ 16-20 annet ledd som vedrører utbyttet, legges til
grunn som utbytte ved beskatningen.

§ 10-68 første ledd første punktum skal lyde:
(1) Ved realisasjon av aksje skal aksjens inn-

gangsverdi opp- eller nedreguleres med endring i sel-
skapets beskattede inntekt gjennom deltakerens eier-
tid.

§ 10-68 nytt annet ledd skal lyde:
(2) Første ledd gjelder ikke deltaker som nevnt i

§ 10-12 første og tredje ledd.

§ 11-7 fjerde ledd oppheves. Nåværende femte ledd
blir fjerde ledd.

§ 11-8 annet ledd annet punktum skal lyde:
Det samme gjelder tillegg til fradragsramme i

henhold til overgangsregler til skattereformen, frem-
førbart underskudd etter oppfylt fradragsramme i
kommandittselskapet, jf. § 10-43 fjerde ledd, diffe-
ransesaldoer knyttet til driftsmidler som nevnt i § 14-
41 første ledd a-d og differanse som nevnt i § 11-7
fjerde ledd første punktum.

§ 12-12 annet ledd bokstav d skal lyde:
d. avgitt fradragsberettiget konsernbidrag,

§ 12-12 tredje ledd bokstav d skal lyde:
d. mottatt skattepliktig konsernbidrag,

§ 14-6 første ledd siste punktum oppheves.

§ 14-6 femte ledd oppheves.

§ 14-7 tredje ledd oppheves.

§ 14-81 oppheves.

Nåværende § 14-82 og § 14-83 blir § 14-81 og § 14-
82.

Ny § 14-90 med deloverskrift skal lyde:
Generelle skatteposisjoner og skattemotiverte trans-
aksjoner

§ 14-90. Bortfall eller oppgjør av generelle skatte-
posisjoner ved skattemotiverte transaksjo-
ner

Denne paragraf gjelder selskap eller sammen-
slutning som nevnt i § 2-2 første ledd a-e og som har
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skatteposisjon uten tilknytning til eiendel eller
gjeldspost. Når slikt selskap mv. er part i fusjon eller
fisjon eller får endret eierforhold som følge av fusjon,
fisjon eller annen transaksjon, og det er sannsynlig at
utnyttelse av den generelle skatteposisjonen er det
overveiende motiv for transaksjonen, skal posisjonen
a. falle bort dersom den representerer en skattefor-

del, eller 
b. inntektsføres uten rett til avregning mot under-

skudd dersom den representerer en skatteforplik-
telse.

§ 15-2 nytt annet ledd skal lyde:
(2) Stortinget fastsetter hvert år satsen for skatt

til det felleskommunale skattefondet.

§ 16-10 femte ledd nytt tredje punktum skal lyde:
Ved sparing på boligsparekonto i annen EØS-

stat gis fradrag på grunnlag av dokumentasjon fra
skattyter.

§ 16-30 første ledd siste punktum skal lyde:
Eier- og stemmekravet må være oppfylt sammen-

hengende i en periode på to år som omfatter tids-
punktet morselskapet innvinner utbytte fra dattersel-
skapet.

§ 18-3 fjerde ledd annet punktum skal lyde:
Differansen fremføres med rente fastsatt av de-

partementet i forskrift.

XV
I lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon

gjøres følgende endring:

§ 1-1 annet ledd skal lyde:
(2) Pensjonsordning etter loven her kan oppret-

tes ved avtale med
a. selskap som har tillatelse fra norske myndigheter

til å drive virksomhet her i riket som livsforsik-
ringsselskap, 

b. selskap som er hjemmehørende i en annen stat
innenfor EØS-området og som har adgang til å
drive livsforsikringsvirksomhet i Norge, 

c. pensjonskasse som er forsikringsteknisk oppbyg-
get og godkjent av Kredittilsynet, 

d. pensjonskasse etablert i annen stat innenfor
EØS-området etter nærmere bestemmelser gitt
av Kongen.

XVI
I lov 24. november 2000 nr. 84 om innskudds-

pensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)
gjøres følgende endring:

§ 2-2 skal lyde:
Pensjonsordning etter loven her kan opprettes

ved avtale med
a. institusjon som har tillatelse fra norske myndig-

heter til å drive virksomhet her i riket som bank,
livsforsikringsselskap, pensjonskasse eller for-
valtningsselskap for verdipapirfond, 

b. kredittinstitusjon, livsforsikringsselskap eller
forvaltningsselskap for verdipapirfond som er
hjemmehørende i en annen stat innenfor EØS-
området og som har adgang til å drive tilsvaren-
de virksomhet som nevnt i bokstav a her i riket, 

c. pensjonskasse etablert i annen stat innenfor
EØS-området etter nærmere bestemmelser gitt
av Kongen.

XVII
I lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensa-

sjon for merverdiavgift til kommuner, fylkeskommu-
ner mv. gjøres følgende endringer:

§ 3 annet ledd skal lyde:
Det ytes også kompensasjon for merverdiavgift

betalt ved innførsel av varer fra utlandet, Svalbard og
Jan Mayen og for merverdiavgift ved kjøp av tjenes-
ter fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

§ 9 skal lyde:
Kompensasjon etter denne lov skal utbetales

innen 3 uker etter at fristen etter § 7 for å sende inn
oppgave er utløpt. Dersom kompensasjonsoppgaven
mottas etter utløpet av fristen i § 7 skal kravet avvi-
ses. Med de begrensninger som følger av § 10 kan
kravet tas med i oppgaven for en senere periode. For
krav som tas med i oppgaven for en senere periode,
skal kompensasjon utbetales innen 3 uker etter at
fristen for denne perioden er utløpt.

§ 10 tredje ledd skal lyde:
For virksomheter som nevnt i § 2 bokstav a er

foreldelsesfristen sammenfallende med fristen for å
sende inn oppgave for neste periode.

XVIII
Ikrafttredelse

Endringene under VIII § 9-6 nr. 5 bokstav c og d
trer i kraft straks med virkning for klagesaker som Si-
vilombudsmannen har avgitt uttalelse i fra og med 1.
januar 2000.

Endringene under XIV § 8-15 annet ledd første
punktum og tredje punktum, § 8-17 annet ledd annet
og tredje punktum, § 8-19, § 10-34 annet ledd annet
punktum og femte punktum og sjette ledd, trer i kraft
straks med virkning fra og med inntektsåret 2004.
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Endringene under XIV § 10-34 annet ledd sjette
og syvende punktum trer i kraft straks med virkning
for realisasjoner som skjer fra og med 26. mars 2004.

Endringene under XIV ny § 2-38 og § 8-15 tredje
ledd femte punktum og nytt sjette punktum trer i kraft
straks med virkning for utbytte som innvinnes fra og
med inntektsåret 2004 og gevinster og tap som reali-
seres fra og med 26. mars 2004.

Endringene under XIV § 8-15 tredje ledd nytt sy-
vende til tiende punktum, § 11-7 fjerde ledd, § 11-8
annet ledd annet punktum og ny § 14-90 trer i kraft
straks med virkning fra og med 6. oktober 2004.

Endringene under IV § 3 annet ledd første punk-
tum, VI, VIII § 6-6 bokstav g, XII, XIV § 2-30 første
ledd bokstav k nr. 1 og 2 trer i kraft straks.

Endringene under VIII § 6-11 nr. 1 bokstav b og
nr. 4 bokstav b og § 6-16 bokstav c, XIII, XIV § 4-12,
§ 5-13 første og annet ledd, § 5-15 første ledd bok-
stav e nr. 1, § 6-3 fjerde ledd annet punktum, § 6-11,
§ 6-12 annet ledd, § 6-13 første ledd, § 6-15, § 6-32
første ledd, § 6-44 første ledd annet punktum, § 6-50
annet ledd nytt tredje punktum, fjerde ledd annet
punktum og sjette ledd, § 6-80, § 6-83 første ledd,
§ 6-90 første ledd bokstav c, kapittel 7, § 8-1 tredje
ledd siste punktum, fjerde ledd og nytt niende ledd,
§ 8-3 annet ledd først punktum og femte ledd første
punktum, § 8-15 annet ledd nytt fjerde, femte og sjet-
te punktum og syvende ledd første punktum, § 8-17
tredje ledd, § 8-18 annet ledd, § 9-3 annet ledd inn-
ledningen og sjette ledd, §§ 10-20 - 10-25, § 10-50,
§ 10-51, § 12-12 annet ledd bokstav d og tredje ledd
bokstav d, § 14-6 første ledd siste punktum og femte
ledd, § 14-7 tredje ledd, § 14-81, § 16-10 femte ledd
nytt tredje punktum, § 16-30 første ledd siste punk-
tum og § 18-3 fjerde ledd annet punktum trer i kraft
straks med virkning fra og med inntektsåret 2005.

Endringene under II, XIV § 1-2 tredje ledd og
§ 15-2 nytt annet ledd trer i kraft straks med virkning
for skatt fra og med inntektsåret 2005.

Endringene under V § 5 første ledd nr. 1 bokstav
c og ny bokstav e, nr. 2 og nr. 3, § 5 a annet ledd nr.
7, ny nr. 8 og ny nr. 9, § 5 b første ledd nr. 5, VIII
§ 10-1 nr. 1 bokstav d, XIV § 5-1 nytt tredje ledd og
XVII trer i kraft straks med virkning fra 1. januar
2005.

Endringene under I, III, V § 16 første ledd ny nr.
15, VII, VIII § 6-10 nr.1, IX, X, XI, XIV § 6-46 nytt
fjerde ledd, XV og XVI gjelder fra den tid Kongen
bestemmer.

Endringene under VIII § 3A-1 nr. 1 og § 3A-3 nr.
1 trer i kraft fra den tid departementet bestemmer.

Endringene under VIII § 6-4 nr. 5, § 6-5 nr. 3,
§ 6-11 nr. 4, XIV § 5-2 nytt annet ledd, ny § 5-22,
§ 10-10 første ledd første punktum, § 10-12, § 10-30,
§ 10-31, § 10-32 annet, fjerde, femte og sjette ledd,
ny § 10-33, § 10-34, § 10-67 første ledd og nytt annet

ledd, § 10-68 første punktum og § 10-68 nytt annet
ledd trer i kraft straks med virkning fra og med inn-
tektsåret 2006.

Endringene under IV § 14 nytt femte ledd og § 15
nytt sjette ledd trer i kraft straks, med virkning for arv
og gave hvor rådigheten, jf. arveavgiftsloven §§ 9 og
10, går over 1. januar 2006 eller senere.

XIX
Overgangsregler

Ved ikrafttredelse av endringer under XIV § 2-38
gjelder følgende overgangsregler:
Overgangsregel A:

For inntekt som innvinnes og tap som oppofres i
tidsrommet fra 6. oktober 2004 til 6. oktober 2006,
skal perioden for måling av kapital- og stemmeandel
etter § 2-38 tredje ledd b til d strekke seg fra 6. okto-
ber 2004 til tidspunktet for innvinningen eller oppof-
relsen. For inntekt som innvinnes eller tap som opp-
ofres før 6. oktober 2004, skal kapital- og stemmean-
delen på tidspunktet for innvinning eller oppofrelse
være avgjørende. Denne overgangsregelen skal bare
anvendes dersom det er til gunst for skattyter.

Overgangsregel B:
(1) Selskap som nevnt i skatteloven § 2-38 første

ledd kan kreve å få fastsatt skattepliktig gevinst for
inntektsåret 2004 på aksjer og andre eiendeler som
omfattes av skatteloven § 2-38 annet ledd, etter en
nettoberegning slik at skattepliktig gevinst settes lik
netto gevinst fratrukket netto tap beregnet som angitt
i a og b nedenfor.
a. Selskapets netto gevinst fremkommer ved bereg-

ning av selskapets samlede gevinst innvunnet i
perioden 1. januar til 26. mars 2004 med fradrag
for samlede tap ved realisasjon i samme periode
av aksjer mv. som omfattes av skatteloven § 2-38
annet ledd.

b. Selskapets netto tap fremkommer ved beregning
av selskapets samlede tap ved realisasjon i peri-
oden 26. mars til 31. desember 2004 av aksjer
mv. som omfattes av skatteloven § 2-38 annet
ledd som selskapet eide 25. mars 2004, med fra-
drag for selskapets samlede gevinst innvunnet i
perioden 26. mars til 31. desember 2004 av ak-
sjer mv. som omfattes av skatteloven § 2-38 annet
ledd som selskapet eide 25. mars 2004. Netto tap
som nevnt i forrige punktum beregnes etter de
regler som gjaldt 25. mars 2004.
(2) Netto tap etter første ledd b kan ikke trekkes

fra i andre inntektskilder enn netto gevinst etter før-
ste ledd a. Netto tap som overstiger netto gevinst etter
første ledd faller bort med mindre det benyttes etter
reglene i tredje ledd.
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(3) Netto tap som overstiger netto gevinst ved be-
regning av skattepliktig gevinst etter første ledd, kan
trekkes fra i mottatt konsernbidrag med beløp tilsva-
rende skattepliktig gevinst beregnet etter første ledd
hos giverselskapet. Anvendelse av reglene i dette
ledd er betinget av at giver og mottaker pr. 1. januar
2004 tilhørte samme konsern, jf. skatteloven § 10-4.

(4) Tap som nevnt i første ledd b som skyldes
overføring mellom selskap som på realisasjonstids-
punktet tilhører samme konsern, jf. skatteloven § 10-
4, skal ikke tas i betraktning ved beregning av skatte-
pliktig gevinst etter disse regler. Retten til å ta hensyn
til tap som nevnt i første ledd b ved beregning av
skattepliktig gevinst etter første ledd, er betinget av
at selskapet ikke innen 31. desember 2005 erverver
aksjer eller andre eiendeler som omfattes av skatte-
loven § 2-38 annet ledd i det selskap den tapsutløsen-
de realisasjon gjelder. Erverv som nevnt i foregåen-
de punktum skal medføre omberegning av skatteplik-
tig gevinst etter første og tredje ledd, med virkning
for inntektsåret 2005.

(5) Selskap mv. som nevnt i skatteloven § 2-38
første ledd kan kreve fradrag for tap på aksjer som er
realisert i perioden 26. mars 2004 til 31. desember
2005 ved likvidasjon av aksjeselskap, allmennaksje-
selskap eller tilsvarende selskap hjemmehørende i
andre EØS-land, dersom likvidasjonen var vedtatt av
det likviderende selskapets generalforsamling, jf. ak-
sjeloven og allmennaksjeloven §§ 16-1, før 26. mars
2004. Likestilt med generalforsamlingsvedtak i forri-
ge punktum er beslutning om oppløsning fattet av
tingretten etter aksjeloven og allmennaksjeloven
§§ 16-15 og dom i medhold av aksjeloven og all-
mennaksjeloven §§ 16-19. Tap ved likvidasjon etter
første punktum, jf. annet punktum, som realiseres i
perioden 26. mars til 31. desember 2004 inngår i
eventuell beregning av netto tap etter første ledd bok-
stav b. I den utstrekning tap ved likvidasjon etter før-
ste punktum, jf. annet punktum, ikke kommer til fra-
drag i netto gevinst etter første ledd bokstav a, kan
tapet føres til fradrag etter skattelovens alminnelige
regler.

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

Overgangsregel C:
(1) Aksjeselskap og allmennaksjeselskap som har

alminnelig skatteplikt til Norge, skal foreta inntekts-
føring i 2005 etter denne overgangsregel når selska-
pets generalforsamling i dette inntektsåret har truffet
beslutning om utdeling av ubeskattet inntekt, som
nedenfor bestemt. Overgangsregelen skal, så langt
den passer, også gjelde for likestilt selskap og sam-
menslutning som nevnt i skatteloven § 2-2 første ledd
b-e.

(2) Inntektsføring skal foretas når det oppstår un-
derdekning ved at selskapets egenkapital i henhold til
balansen i årsoppgjøret for 2004 er lavere enn sum-
men av:
a. innbetalt aksjekapital, herunder overkurs, og en

beregnet egenkapitalandel av netto positive mid-
lertidige forskjeller mellom de verdiene som
fremkommer i balansen i årsoppgjøret og selska-
pets skattemessige verdier. Ved beregningen et-
ter første punktum gjelder annet til fjerde punk-
tum i skatteloven § 10-5 annet ledd og over-
gangsregel D tilsvarende.

b. netto gevinst, etter fradrag for tap, som er inn-
vunnet etter 25. mars 2004 og som ville vært skat-
tepliktig etter de regler som gjaldt 25. mars 2004,
i den utstrekning gevinst ikke skattlegges og tap
ikke kommer til fradrag etter skatteloven § 2-38.
Netto gevinst etter første punktum beregnes etter
de regler som gjaldt 25. mars 2004. Beløpet som
fastsettes etter første og annet punktum skal re-
duseres med skatten på det beløpet som er inn-
tektsført etter denne overgangsregel.
(3) Inntektsføring skal bare foretas så langt un-

derdekningen skyldes at:
a. selskapet har avsatt til utbytte i selskapets års-

oppgjør for 2004, eller
b. selskapet har gitt konsernbidrag med virkning

for inntektsåret 2004, som overstiger selskapets
alminnelige inntekt i 2004, eller

c. selskapet i 2005 har besluttet å dele ut utbytte, jf.
skatteloven § 10-11, som overstiger avsetningen
til utbytte i årsregnskapet for 2004, eller

d. selskapet i 2005 har besluttet å dele ut mer enn
aksjens forholdsmessige andel av innbetalt aksje-
kapital, herunder overkurs, ved nedsettelse av
aksjekapitalen med innløsning av enkeltaksje.
(4) Inntekten settes til et bruttobeløp som, etter at

beregnet skatt av bruttobeløpet er trukket fra, tilsva-
rer det utbyttet eller konsernbidraget som er avsatt
eller utdelt ut over grensen etter annet ledd, jf. tredje
ledd. Inntekten skal likevel settes ned i samsvar med
bestemmelsene i femte og sjette ledd.

(5) Inntekten reduseres med korreksjonsinntekt
som selskapet må inntektsføre i 2004 og 2005 på
grunn av utdelinger som selskapets generalforsam-
ling har besluttet i 2005.

(6) Inntekten som fremkommer etter fjerde og
femte ledd, reduseres forholdsmessig med andelen av
den samlede utdeling, jf. tredje ledd, som tilfaller ak-
sjonærer som ikke har rett til godtgjørelse etter skat-
teloven § 10-12 for det mottatte beløp. Det skal like-
vel ikke foretas inntektsreduksjon ved utdeling til ak-
sjonær som nevnt i foregående punktum, i den ut-
strekning slik aksjonær lar inntekten strømme gjen-
nom ett eller flere ledd i en eierkjede, og inntekten i
2005 innvinnes som utbytte av aksjonærer som har
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rett til godtgjørelse etter skatteloven § 10-12 for det
mottatte beløp.

(7) Departementet kan i forskrift gi nærmere reg-
ler til utfylling og gjennomføring av denne over-
gangsregel.

Overgangsregel D:
For inntektsårene 2004 og 2005 skal følgende

gjelde for selskap mv. som er omfattet av skatteloven
§ 10-5:

(1) Differansen mellom regnskapsmessig og skat-
temessig verdi på aksjer og andre eiendeler som om-
fattes av skatteloven § 2-38 annet ledd, og som er i
behold i selskapet ved utløpet av inntektsåret, skal
anses som en midlertidig forskjell mellom regnskaps-
messig og skattemessig verdi i forhold til skatteloven
§ 10-5 annet ledd. Skattemessig verdi etter første
punktum beregnes etter de regler som gjaldt 25. mars
2004.

(2) Ved anvendelse av skatteloven § 10-5 annet
ledd annet punktum, skal det ved beregning av egen-
kapitalandelen av slike midlertidige forskjeller som
omfattes av første ledd, ikke gjøres fradrag for en be-
regnet skatteforpliktelse knyttet til differansen mel-
lom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere reg-
ler til utfylling og gjennomføring av denne over-
gangsregel.

Overgangsregel E:
(1) Det skal ikke foretas realisasjonsoppgjør når

personlig skattyter etter denne overgangsregel over-
fører samtlige av sine aksjer i samme selskap mot
vederlag i aksjer i nystiftet aksjeselskap, allmennak-
sjeselskap eller tilsvarende selskap i andre EØS-
land, når det i henhold til stiftelsesdokumentet skjer
en overføring av aksjene til dekning av hele eller de-
ler av aksjekapitalen. Selskapet kan bare stiftes med
innskudd av aksjer og kontanter. Ved stiftelsen må
det mottakende selskap bli eier av minst 90 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 med tillegg av
eventuelt kontantinnskudd. Overdragende skattyters
øvrige skatteposisjoner knyttet til de overførte aksjer,
herunder ervervstidspunkt og skattemessig innbetalt
aksjekapital, herunder overkurs, videreføres på ve-
derlagsaksjene. Mottakende selskap må videreføre
overdragende aksjonærers skattemessige inngangs-
verdier og ervervstidspunkt knyttet til de overførte
aksjer.

(3) Denne overgangsregel kommer bare til an-
vendelse ved overføring av aksje hvor mottakende
selskap er stiftet og melding om dette er sendt Fore-
taksregisteret innen 31. desember 2005.

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

Ved ikrafttredelse av endringene under XIV § 10-10
første ledd første punktum, § 10-12, § 10-30, § 10-31
første og tredje ledd og § 10-32 annet ledd gjelder
følgende overgangsregler:
Avvikling av reglene om beregnet personinntekt for
aksjonærer

Bestemmelsene i skatteloven §§ 12-10 til 12-17
om beregnet personinntekt, får ikke anvendelse for
aksjonær i aksjeselskap, herunder allmennaksjesel-
skap.

Rett til fremføring av ubenyttet godtgjørelse
Godtgjørelse som er opptjent før 1. januar 2006,

men som ikke er kommet til fradrag i utlignet skatt av
alminnelig inntekt, kan fremføres til fradrag i skatt av
alminnelig inntekt i ti år etter at godtgjørelsen er
opptjent.

Følgende overgangsregel til de samme endringene
trer i kraft straks, med virkning fra 1. januar 2005:

Fastsettelse av aksjens skjermingsgrunnlag
(1) Aksjens skjermingsgrunnlag etter §§ 10-12

og 10-31, jf. § 10-32, settes til aksjens historiske kost-
pris tillagt eventuelle RISK-beløp fra det tidsrommet
aksjonæren har eid aksjen.

(2) For aksjer med samlet negativt RISK-beløp
som overstiger aksjens opprinnelige kostpris (nega-
tiv inngangsverdi), settes aksjens skjermingsgrunn-
lag lik aksjens negative inngangsverdi. Det skal ikke
beregnes skjerming av negativt skjermingsgrunnlag.

(3) For ikke-børsnoterte aksjer hvor inngangs-
verdien er oppregulert med hjemmel i den tidligere
selskapsskatteloven 20. juli 1991 nr. 65 § 10-2 nr. 4
annet og tredje ledd, settes aksjens skjermingsgrunn-
lag til aksjens opprinnelige kostpris tillagt eventuelle
RISK-beløp knyttet til aksjen, eller til aksjens for-
holdsmessige andel av selskapets samlede skattemes-
sige formuesverdi pr. 1. januar 1992 tillagt eventuel-
le RISK-beløp knyttet til aksjen. Fordelingen av sel-
skapets formuesverdi foretas etter aksjenes pålyden-
de beløp. Ved realisasjon av ikke-børsnoterte aksjer
hvor inngangsverdien er oppregulert med hjemmel i
den tidligere selskapsskatteloven 20. juli 1991 nr. 65
§ 10-2 nr. 4 annet og tredje ledd, kan aksjens takst-
verdi pr. 1. januar 1992, eller aksjens forholdsmessi-
ge andel av selskapets regnskapsmessige egenkapital
pr. 1. januar 1992, likevel benyttes som inngangsver-
di ved gevinstberegningen.

(4) For børsnoterte aksjer hvor inngangsverdien
er oppregulert med hjemmel i den tidligere selskaps-
skatteloven 20. juli 1991 nr. 65 § 10-2 nr. 2 eller 3,
settes aksjens skjermingsgrunnlag til aksjens oppre-
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gulerte verdi tillagt eventuelle RISK-beløp knyttet til
aksjen, eller til aksjens opprinnelige kostpris tillagt
eventuelle RISK-beløp knyttet til aksjen.

(5) Skattyter som eier aksjer i aksjeselskap eller
allmennaksjeselskap, plikter å gi opplysninger om
aksjens inngangsverdi i ligningsårene 2005 og 2006.
Likt med aksje regnes grunnfondsbevis, medlemskap
og andre andeler i selskap og sammenslutning som
omfattes av skatteloven § 10-1. Departementet kan i
forskrift unnta enkelte grupper fra opplysningsplik-
ten, og gi nærmere regler om gjennomføringen av
plikten.

Ved ikrafttredelse av endringen under XIV § 6-12 an-
net ledd gjelder følgende overgangsregel:

Til § 6-12 annet ledd:
Saldoavskrivningsgrunnlag pr. 1. januar 2005

for biler registrert første gang før dette tidspunkt,
settes til det beløp saldo hadde vært dersom listepri-
sen som ny hadde vært avskrevet med 17 % årlig sal-
doavskrivning fra registreringstidspunkt.

Ved ikrafttredelse av endringen under XIV § 8-15
tredje ledd femte punktum og nytt sjette punktum
gjelder følgende overgangsregler:

Overgangsregel A:
Ved beregning av aksjegevinst eller aksjetap som

realiseres i perioden fra og med 26. mars 2004 til og
med 31. desember 2005, og som skal føres på konto
for skattlagt kapital, skal aksjens inngangsverdi ikke
reguleres i medhold av skatteloven § 10-32 fjerde og
femte ledd eller § 10-34.

Overgangsregel B:
(1) Selskap innenfor ordningen skal foreta inn-

tektsføring i 2005 etter denne overgangsregel, når
selskapets generalforsamling i dette inntektsåret har
besluttet utdeling av utbytte eller konsernbidrag som
nedenfor bestemt.

(2) Inntektsføring skal foretas ved utdeling av
netto gevinst, etter fradrag for tap, som er tillagt sel-
skapets konto for skattlagt inntekt etter skatteloven
§ 8-15 tredje ledd femte og sjette punktum, når netto
gevinst også er korrigert for reguleringsbeløp som
ikke tas i betraktning etter overgangsregel A. Ved ut-
deling fra selskapets konto for skattlagt inntekt, skal
annen skattlagt inntekt anses utdelt før inntekt som
nevnt i første punktum.

(3) Inntekten settes til et bruttobeløp som, etter at
beregnet skatt av bruttobeløpet er trukket fra, svarer
til utdeling som nevnt i annet ledd første punktum.

(4) Inntekten som fremkommer etter tredje ledd,
reduseres forholdsmessig med andelen av den samle-
de utdeling, jf. annet ledd første punktum, som tilfal-

ler aksjonærer som ikke har rett til godtgjørelse etter
skatteloven § 10-12 for det mottatte beløp. Det skal
likevel ikke foretas inntektsreduksjon ved utdeling til
aksjonær som nevnt i foregående punktum, i den ut-
strekning slik aksjonær lar inntekten strømme gjen-
nom ett eller flere ledd i en eierkjede, og inntekten i
2005 innvinnes som utbytte av aksjonærer som har
rett til godtgjørelse etter skatteloven § 10-12 for det
mottatte beløp.

(5) Inntekt etter denne overgangsregel skal ikke
legges til selskapets konto for skattlagt inntekt etter
skatteloven § 8-15 tredje ledd tredje punktum.

(6) Departementet kan i forskrift gi nærmere re-
gler til utfylling og gjennomføring av denne over-
gangsregel.

Ved ikrafttredelse av endringen under XIV § 8-15
tredje ledd nytt tiende punktum gjelder følgende
overgangsregel:

Konsernbidrag som er besluttet før 6. oktober
2004 skal ikke tas i betraktning ved anvendelsen av
skatteloven § 8-15 tredje ledd tiende punktum.

Ved ikrafttredelse av endringen under XIV § 8-18 an-
net ledd, §§ 10-20 - 10-25, § 12-12 annet ledd bok-
stav d, § 12-12 tredje ledd bokstav d gjelder følgende
overgangsregel:
a) 30 prosent av innrømmede fradrag for aksjonær-

bidrag tilbakeføres til skattlegging dersom en ak-
sjonær overdrar aksjer eller tar bopel utenfor ri-
ket innen tre år etter utløpet av det siste året da
fradrag er innrømmet, eller selskapet fusjonerer
eller fisjonerer i etableringsperioden eller innen
tre år etter utløpet av etableringsperioden. 

b) Overdras bare en del av en aksjepost, tilbakefø-
res en forholdsmessig andel av innrømmede fra-
drag svarende til de aksjene som er overdratt. 

c) Tilbakeførte beløp skattlegges som inntekt i det
året da overdragelse, utflytting, fusjon eller fi-
sjon fant sted.

Ved ikrafttredelse av endringen under XIV § 9-3 sjet-
te ledd og § 14-81 gjelder følgende overgangsregler:

a) Til § 9-3 sjette ledd:
Ved realisasjon i 2005 eller senere av alminnelig

gårdsbruk eller skogbruk fastsettes skattyters inn-
gangsverdi med utgangspunkt i historisk kostpris
med tillegg av senere aktiverte kostnader og fradrag
for foretatte avskrivninger. Den del av kostpris og til-
legg som etter fordeling ikke faller på avskrivbare
driftsmidler eller våningshus, oppreguleres etter
prisstigningen i eiertiden etter regler og satser som
fastsettes av departementet.
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b) Til § 14-81:
Dersom summen av de inntil fire siste års skatt-

lagte skogbruksinntekter etter gjennomsnittsligning
overstiger summen av de faktiske skogbruksinntekter
i samme periode, skal dette gjennomsnittsoverheng
komme til fradrag i skogbruksinntekten for 2005.
Dersom summen av de inntil fire siste års skattlagte
skogbruksinntekter etter gjennomsnittsligning er la-
vere enn summen av de faktiske skogbruksinntekter i
samme periode, skal dette gjennomsnittsunderheng
tas til inntekt for inntektsåret 2005.

Ved ikrafttredelse av endringen under XIV § 16-30
første ledd siste punktum gjelder følgende over-
gangsregel:

For utbytte som innvinnes i tidsrommet fra 1. ja-
nuar 2005 til 6. oktober 2006, skal perioden for må-
ling av kapital- og stemmeandel strekke seg fra 6. ok-
tober 2004 til tidspunktet for innvinningen. Denne
overgangsregelen skal bare anvendes dersom det er
til gunst for skattyter.

B.

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

om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattleg-
ging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.

I lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av un-
dersjøiske petroleumsforekomster mv. gjøres følgen-
de endringer:

I
§ 3 bokstav c femte ledd skal lyde:

Den skattepliktige kan kreve utbetalt fra staten
skatteverdien av direkte og indirekte utgifter (med
unntak av finansutgifter) til undersøkelse etter petro-
leumsforekomster, for så vidt beløpet ikke overstiger
årets underskudd i henholdsvis alminnelig inntekt i
sokkeldistriktet og grunnlaget for særskatt. Skatte-
verdien av undersøkelsesutgiftene fastsettes ved å
multiplisere de fradragsberettigede utgiftene i almin-
nelig inntekt og i særskattegrunnlaget med gjeldende
skattesatser for året da undersøkelsesutgiftene er på-
dratt. Beløpet fastsettes av ligningsmyndighetene ved
ligningen for det aktuelle inntektsår. Når skattever-
dien av undersøkelsesutgifter kreves utbetalt etter
dette ledd, skal utgiftene ikke inngå i underskudd som
behandles etter andre bestemmelser i § 3 c.

II
§ 3 bokstav c sjette og syvende ledd oppheves.

§ 3 bokstav c åttende ledd blir § 3 bokstav c sjette
ledd.

§ 3 bokstav f nytt femte ledd skal lyde:
Gjenværende kostpris for driftsmiddel som mis-

ter sin bruksverdi ved avslutning av produksjon fra
petroleumsforekomst, kan føres til fradrag i avslut-
ningsåret.

§ 5 første ledd annet punktum oppheves.

§ 5 første ledd tredje og fjerde punktum blir § 5 annet
og tredje punktum.

§ 5 femte ledd nytt niende punktum skal lyde:
Friinntekt beregnes ikke av gjenværende kostpris

som fradragsføres etter § 3 f femte ledd.

§ 5 syvende og åttende ledd blir § 5 åttende og nytt
niende ledd.

III
§ 3 bokstav c fjerde ledd skal lyde:

Når det ved opphør av særskattepliktig virksom-
het foreligger et udekket underskudd, kan den skatte-
pliktige kreve utbetalt fra staten skatteverdien av slikt
underskudd. Skatteverdien fastsettes ved å multipli-
sere udekket underskudd i alminnelig inntekt i sok-
keldistriktet og i grunnlaget for særskatt med gjel-
dende satser på opphørstidspunktet. Beløpet fastset-
tes av ligningsmyndighetene ved ligningen for det
året den særskattepliktige virksomheten opphører.

§ 5 syvende ledd skal lyde:
Når det ved opphør av særskattepliktig virksom-

het foreligger overskytende friinntekt, kan den skat-
tepliktige kreve utbetalt fra staten skatteverdien av
slik friinntekt. Skatteverdien fastsettes ved å multipli-
sere overskytende friinntekt med gjeldende sats for
særskatt på opphørstidspunktet. Beløpet fastsettes av
ligningsmyndighetene ved ligningen for det året den
særskattepliktige virksomheten opphører.

IV
§ 5 fjerde ledd skal lyde:

Friinntekten settes til 7,5 pst. av kostpris for
driftsmiddel som nevnt i § 3 b. Kostprisen for drifts-
midlet medregnes ved beregning av skattbar inntekt
etter annet ledd i 4 år fra og med det året det er påbe-
gynt avskrevet. Friinntekten fradragsføres ved bereg-
ning av særskatt.

§ 5 femte ledd første til syvende punktum og nytt åt-
tende punktum skal lyde:

Ved realisasjon av driftsmiddel som nevnt i § 3 b,
skal skattyter beregne friinntekt som tas til inntekt el-
ler føres til fradrag ved beregning av særskatt.
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Grunnlaget for beregning av friinntekt ved realisa-
sjon settes lik realisasjonsvederlaget fratrukket his-
torisk kostpris multiplisert med en justeringsfaktor.
Justeringsfaktoren settes til forholdet mellom gjen-
værende friinntektsperiode og samlet friinntektsperi-
ode, jf. fjerde ledd. Friinntekten settes til 7,5 pst. av
beregningsgrunnlaget, og medregnes i 4 år fra og
med realisasjonsåret. Hvis beregningsgrunnlaget er
negativt, skal friinntekten fradragsføres ved bereg-
ning av særskatt. Uttak av driftsmiddel som nevnt fra
særskattepliktig virksomhet, jf. § 3 f, likestilles med
realisasjon etter bestemmelsene i foregående punk-
tum. Tilsvarende gjelder når driftsmidlet ikke lenger
kvalifiserer til avskrivninger etter § 3 b. Ved anven-
delsen av bestemmelsen i sjette og syvende punktum,
settes realisasjonsvederlaget på uttakstidspunktet til
omsetningsverdi.

V
Ikrafttredelse

Endringen under I trer i kraft straks med virkning
for undersøkelsesutgifter som pådras fra og med inn-
tektsåret 2005.

Endringene under II trer i kraft straks med virk-
ning fra og med inntektsåret 2005.

Endringene under III trer i kraft straks med virk-
ning for udekket underskudd og overskytende friinn-
tekt oppstått fra og med inntektsåret 2002 i særskat-
tepliktig virksomhet som opphører 1. januar 2005 el-
ler senere.

Endringene under IV trer i kraft straks med virk-
ning for utgifter pådratt fra og med 1. januar 2005.

VI
Overgangsbestemmelse

Endringene under IV gjelder ikke for utgifter på-
dratt i inntektsårene 2005 til 2007 i henhold til plan

eller tillatelse etter petroleumsloven §§ 4-2 og 4-3
som er godkjent av Stortinget i 2004. Videre omfatter
endringene under IV ikke utgifter som omfattes av
petroleumsskatteloven § 3 b tredje punktum, og som
er pådratt i inntektsårene 2005 og 2006.

C.

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

om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt 
under permittering

I lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under per-
mittering gjøres følgende endring:

I
§ 3 første ledd skal lyde:
(1) (Arbeidsgiverperiode)

Arbeidstaker har krav på lønn og annet arbeids-
vederlag fra arbeidsgiver i en arbeidsgiverperiode
den første tid etter at permittering er iverksatt. Ar-
beidsgiverperioden løper fra og med den første ar-
beidsdag permitteringen omfatter. Arbeidsgiverperi-
odens lengde er
a) 5 arbeidsdager ved hel permittering og ved minst

40 pst. reduksjon av arbeidstiden
b) 15 arbeidsdager ved mindre enn 40 pst. reduk-

sjon av arbeidstiden,
Skyldes permitteringen brann, ulykker eller naturom-
stendigheter, gjelder ingen arbeidsgiverperiode.

II
Endring under I trer i kraft straks med virkning

fra og med 1. januar 2005.

Oslo, i finanskomiteen, den 19. november 2004

Siv Jensen Tore Nordtun
leder ordfører
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Vedlegg 1

Brev fra Finansdepartementet v/statsråden til finanskomiteen, datert 5. november 2004

Feil i Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte- og avgifts-
opplegget 2005 - lovendringer og i St.prp. nr. 1
(2004-2005) skatte-, avgifts- og tollvedtak

I
I Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte- og avgiftsoppleg-
get 2004 - lovendringer er det oppdaget enkelte feil:
KAPITTEL 3, SIDE 15, OM AVVIKLING AV FORDELS-
BESKATNINGEN AV EGEN BOLIG OG FRITIDSBOLIG

Jeg viser til forslaget om skattefritak for visse
leieinntekter fra egen bolig og fritidsbolig i forbin-
delse med avvikling av fordelsbeskatningen, jf. for-
slag til skatteloven § 7-2.

I forslaget til skatteloven § 7-2 mangler annet
ledd. Tredje, fjerde og femte ledd bør derfor endres
til annet, tredje og fjerde ledd. Det som da blir § 7-2
tredje ledd henviser til første til tredje ledd, og dette
bør endres til første og annet ledd.

Videre vil det være en språklig forbedring at be-
tegnelsen "rene utleiehytter" i forslaget til skattelo-
ven § 7-2 femte ledd annet punktum endres til
"utleiehytter". Dette innebærer i realiteten ingen end-
ring utover det språklige. Teksten kan da bli da slik:

Forrige punktum gjelder ikke for utleiehytter.

KAPITTEL 5 SIDE 38 OM AKSJONÆRMODELLEN

I Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) avnitt 5.6.2.1 Skjer-
mingsgrunnlaget uttales det:

"For børsnoterte aksjer som kunne vært avhendet
skattefritt før 1992, foreslås det at skjermingsgrunn-
laget settes til oppregulert verdi fra 1992, eventuelt
aksjens opprinnelige kostpris dersom denne kan do-
kumenteres, tillagt eventuelle RISK-beløp."

I overgangsregelen om aksjens skjermingsgrunn-
lag (overgangsregel til endringene i skatteloven § 10-
10 første ledd første punktum, § 10-12, § 10-30,
§ 10-31 første og tredje ledd og § 10-32 annet ledd)
har imidlertid overgangsregelen for børsnoterte ak-
sjer falt ut ved en feiltagelse.

Overgangsregelen om aksjens skjermingsgrunn-
lag fjerde ledd bør lyde:

(4) For børsnoterte aksjer hvor inngangsverdien
er oppregulert med hjemmel i den tidligere selskaps-
skateloven 20. juli 1991 nr 65 § 10-2 nr. 2 eller 3,
settes aksjens skjermingsgrunnlag til aksjens oppre-
gulerte verdi tillagt eventuelle RISK-beløp knyttet til
aksjen, eller til aksjens opprinnelige kostpris tillagt
eventuelle RISK-beløp knyttet til aksjen. 

Nåværende fjerde ledd blir da nytt femte ledd.

KAPITTEL 18 PUNKT 18.4
I punkt 18.4 er det feilaktig vist til forslag om

endring i skatteloven § 18-4. Det korrekte er forslag
til endring i skatteloven § 18-3 fjerde ledd annet
punktum, slik det fremkommer i punkt 18.3 og i det
aktuelle forslag til lovtekst. Her er det altså ikke be-
hov for justering i selve lovforslaget.

KAPITTEL 20 OM ENDRINGER SKATTEREGLENE FOR 
LANDBRUKET

I avsnitt 20.3.2 har departementet foreslått at det
alminnelige gevinstfritaket i skatteloven § 9-3 sjette
ledd for jord- og skogbrukseiendom eiet i mer enn 10
år oppheves fra og med inntektsåret 2005. Som en del
av dette forslaget er det lagt opp til at det skal kunne
kreves sjablonmessig oppregulering av inngangsver-
dien per 31. desember 2004 i samsvar med den gene-
relle prisutvikling for landbrukseiendommer. Denne
adgangen er etter forslaget nærmere regulert i forslag
til en overgangsregel til skatteloven § 9-3 sjette ledd.
Det er i nest siste avsnitt under avsnitt 20.3.2 i propo-
sisjonen lagt til grunn at våningshus og avskrivbare
driftsbygninger ikke skal kunne oppskrives. I utkas-
tet til nevnte overgangsbestemmelse er dette regulert
i annet punktum.

Første punktum i utkastet til overgangsregel til
skatteloven § 9-3 sjette ledd sier at skattyters inn-
gangsverdi skal fastsettes med utgangspunkt i histo-
risk kostpris med tillegg av senere aktiverte kostna-
der. Dette blir riktig for eiendeler som ikke kan av-
skrives, typisk for jord- og skogarealer som oppregu-
leringsordningen er myntet på. For eiendeler som kan
avskrives, kan utkastet, slik det er formulert, oppfat-
tes i retning av at foretatte avskrivninger ikke skal
komme til fradrag ved beregning av inngangsverdi.
Det blir sterkt misvisende. For driftsmidler som kan
avskrives skal inngangsverdien alltid være skatte-
messig nedskrevet verdi, evt. med tillegg av senere
aktiverte kostnader.

På denne bakgrunn henstiller departementet til
komiteen om å overveie en justering av ordlyden i ut-
kastet til første punktum i overgangsbestemmelse til
skatteloven § 9-3 sjette ledd. Med justering kan over-
gangsbestemmelsen lyde slik:

 "Ved realisasjon i 2005 eller senere av alminne-
lig gårdsbruk eller skogbruk fastsettes skattyters inn-
gangsverdi med utgangspunkt i historisk kostpris
med tillegg av senere aktiverte kostnader og fradrag
for foretatte avskrivninger. Den del av kostpris og til-
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legg som etter fordeling ikke faller på avskrivbare
driftsmidler eller våningshus, oppreguleres etter pris-
stigningen i eiertiden etter regler og satser som fast-
settes av departementet."

KAPITTEL 26 SIDE 166
I høyre spalte annet avsnitt står det 1 million kro-

ner, det korrekte er 10 millioner kroner. 

FORSLAG TIL LOVER, SIDE 231, NY § 14-90 I SKATTE-
LOVEN OM BORTFALL ELLER OPPGJØR AV GENERELLE 
SKATTEPOSISJONER VED SKATTEMOTIVERTE 
TRANSAKSJONER

Jeg viser til forslaget i avsnitt 6.5.7 om tiltak for
å motvirke skattemotiverte overføringer av selskaper
med generelle skatteposisjoner, samt tilhørende for-
slag til endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt på
formue og inntekt (skatteloven) romertall XIV, side
231. 

I proposisjonen på side 231 har departementet
foreslått ny § 14-90 i skatteloven med følgende ord-
lyd:

"Denne paragraf gjelder selskap eller sammen-
slutning som nevnt i § 2-2 første ledd a-e og som har
skatteposisjon uten tilknytning til eiendel eller
gjeldspost, når slikt selskap mv. er part i fusjon eller
fisjon eller får endret eierforhold som følge av fusjon,
fisjon eller annen transaksjon, og det er sannsynlig at
utnyttelse av den generelle skatteposisjonen er det
overveiende motiv for transaksjonen, skal posisjonen

a) falle bort dersom den representerer en skattefor-
del, eller 

b) inntektsføres uten rett til avregning mot under-
skudd dersom den representerer en skatteforplik-
telse."

Dessverre har det her blitt et komma i lovforsla-
get i stedet for et punktum. Forslaget skulle derfor
hatt følgende ordlyd:

"Denne paragraf gjelder selskap eller sammen-
slutning som nevnt i § 2-2 første ledd a-e og som har
skatteposisjon uten tilknytning til eiendel eller
gjeldspost. Når slikt selskap mv. er part i fusjon eller
fisjon eller får endret eierforhold som følge av fusjon,
fisjon eller annen transaksjon, og det er sannsynlig at
utnyttelse av den generelle skatteposisjonen er det
overveiende motiv for transaksjonen, skal posisjonen
a) falle bort dersom den representerer en skattefor-

del, eller 
b) inntektsføres uten rett til avregning mot under-

skudd dersom den representerer en skatteforplik-
telse."
Jeg henstiller til komiteen om å overveie en slik

oppretting i sin innstilling.

II
St.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte-, avgifts- og tollved-
tak - feil som ikke ble tatt med i det egne rettebrevet 
som ble sendt tidligere om St.prp. nr. 1 (2004-2005) 
Skatte-, avgifts- og tollvedtak:

I St.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte-, avgifts- og
tollvedtak er det etter avsendelse av eget rettebrev av
20. oktober 2004 oppdaget en redigeringsfeil i § 2-1
i forslaget til Stortingets skattevedtak for inntektsåret
2005, jf. side 106. I forslaget til bestemmelse er det
tatt inn en henvisning til skatteloven § 6-80, men
denne bestemmelsen er foreslått opphevet fra og med
inntektsåret 2005. Forslaget til vedtak § 2-1 første
ledd annet punktum skulle hatt følgende ordlyd:

"Skattyter i klasse 1 som får særfradrag i almin-
nelig inntekt etter skatteloven § 6-81 til 6-83, henfø-
res til klasse 2 når det gjelder formuesskatt."

Jeg henstiller til komiteen om også å overveie
denne opprettingen i sin innstilling.
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Vedlegg 2

Brev fra Finansdepartementet v/statsråden til finanskomiteen, datert 15. november 2004

Feil i Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte- og avgifts-
opplegget 2004 - lovendringer

I Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte- og avgiftsopp-
legget 2004 - lovendringer er det oppdaget en feil i
forslag til lov om endring i lov 13. juni 1975 nr. 35
om skattlegging av undersjøiske petroleumsfore-
komster mv. (petroleumsskatteloven).

Jeg viser til forslagene i kapittel 14 Petroleums-
beskatningen om forenkling av skattemessig behand-
ling av incentivkontrakter mv. (pkt. 14.6), utgiftsfø-
ring av restverdi for driftsmidler med kort levetid
(pkt. 14.7), samt enkelte lovtekniske tilpasninger til
nye bestemmelser § 3 bokstav c og § 5 i petroleums-
skatteloven. Det er foreslått at endringene skal tre i
kraft med virkning fra og med inntektsåret 2005.

Jeg er blitt oppmerksom på en trykkfeil i forslag
til ikrafttredelsesbestemmelse vedrørende det oven-
nevnte (s. 237 i odelstingsproposisjonen romertall V
Ikrafttredelse, annet avsnitt). Forslag til ikrafttredel-
sesbestemmelse lyder:

"Endringene under II trer i kraft straks med virk-
ning for inntektsåret 2005."

I samsvar med departementets vurderinger og
forslag i Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) kapittel 14, skulle
bestemmelsen hatt følgende ordlyd:

"Endringene under II trer i kraft straks med virk-
ning fra og med inntektsåret 2005."

Jeg ber komiteen om å ta hensyn til dette i sin
innstilling.
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