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Høring EU-kommisjonens forslag til forordning om en ny europeisk
stiftelsesform

Det vises til Justisdepartementets brev 7. mai 2012 am haring om EU-kommisjonens
forslag til forordning om en ny europeisk stiftelsesform. Finansdepartementet har
følgende kommentarer for skatte- og avgiftsområdet:

UtgangsPunkt
EØS-avtalen inneholder ikke regler om samordning av direkte og indirekte skatter.
Fordi nasjonale skatte- og avgiftsbestemmelser ikke omfattes av EØS-avtalens direkte
anvendelsesområde, er det ikke noe krav om at norske skatte- og avgiftsregler skal
være i overensstemmelse med EUs sekundærlovgivning (forordninger og direktiver).
Norge er derfor ikke forpliktet til å implementere eventuelle forordningsbestemmelser
som regulerer skattemessige forhold for europeiske stiftelser i norsk rett. Norge kan
selvsagt velge å tilpasse de norske skattereglene til EUs sekundærlovgivning. Dette vil
avhenge av hva en tilpasning til de aktuelle skattebestemmelsene vil innebære for
norske skatteregler. For eksempel vil Finansdepartementet mene at det ikke er
hensiktsmessig med harmonisering som innebærer at EU-lovgivningen bestemmer
hvilke typer allmennyttige formål som etter norsk rett kan gi grunnlag for skattefrihet
for organisasjoner mv. eller gavefradrag for giver. Våre forpliktelser etter EØS-avtalen,
blant annet regelverket om de fire frihetene og statsstøtteregelverket, kan imidlertid
legge begrensninger ved utformingen av norske skatteregler.

Forordningsutkastets bestemmelser om skatt
Kommisjonen uttaler at bestemmelsene om skatt i artikkel 49-51 ikke innebærer at
nasjonale skatteregler for allmennyttige innretninger erstattes med harmoniserte
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skatteregler. Ifølge Kommisjonen innebærer forslaget i stedet at gjeldende nasjonale
skatteregler for allmennyttige innretninger gjøres tilsvarende gjeldende for den nye
europeiske stiftelsesformen (FE-stiftelser). Mer konkret bestemmer artikkel 49 at
europeiske stiftelser skal gis samme skattemessig behandling som allmennyttige
innretninger som er etablert i den aktuelle medlemsstaten. Artikkel 50 bestemmer at
givere som gir gaver til en europeisk stiftelse (både innertfor og utenfor
medlemsstaten), skal dra nytte av de samme skattemessige fordeler som ved gaver til
allmennyttige innretninger som er etablert i medlemsstaten der giveren er
skattemessig hjemmehørende/bosatt. De som mottar midler fra en europeisk stiftelse,
skal beskattes på samme måte som ved utbetaling av en innenlandsk allmennyttig
itmretning

Finansdepartementet forstår forordningsutkastets skattebestemmelser dit hen at de
ikke går lenger enn Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

Vurdering
Gitt at forordningen om europeiske stiftelser (uten skattebestemmelsene)
implernenteres i norsk rett, vil den være en ny organisasjonsform for allmennyttig
virksomhet i Norge. Allmennyttige innretninger (typisk foreninger, sammenslutninger,
stiftelser mv.) kan etter norsk skatterett påberope seg enkelte særregler, bl.a.
skattefrihet og rett til å motta gaver med fradragsrett for giver. Forutsetningen er at den
allmennyttige innretningen oppfyller de krav som er nedfelt i de aktuelle
skattebestemmelsene. I henhold til gjeldende rett ser Finansdepartementet det slik at
norske og utenlandske FE-stiftelser vil kttnne påberope seg de samme aktuelle
skattereglene som andre allmennyttige innretninger i Norge. Dette gjelder for
eksempel bestemmelsen om skattefritak for organisasjoner mv. som ikke har erverv til
formål etter skatteloven § 2-32 og rett til å motta gaver med fradragsrea etter
skatteloven § 6-50. Forutsetningen er at de norske og utenlandske europeiske
stiftelsene oppfyller kriteriene i de aktuelle skattebestemmelsene.

Finansdepartementet ser derfor ikke at en implementering av forordningen om FE-
stiftelser (uten skattebestemmelsene) medfører særlige konsekvenser for norske
skatteregler. Pnkelte mindre justerhiger kan imidlertid måtte påregnes.
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