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Høring — Skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde — reduksjon av
gevinst for fysiske driftsmidler som tidligere er tatt inn i
beskatningsområdet

Innledning

Viviser til departementets høringsbrevav 24.4.2013vedrørende ovennevntehøring.

Det er en prioritert oppgaveforAdvokatforeningenå drive rettspolitisk arbeid gjennom
høringsuttalelser.Advokatforeningenhar derfor en rekkelovutvalginndelt etter fagområder. I
våre lovutvalgsitter advokatermed særskiltekunnskaper innenfor det aktuellefagfeltoghvert
lovutvalgbestår av advokatermed ulik erfaringsbakgrunnogkompetanse innenfor fagområdet.
Arbeidet i lovutvalgeneer frivilligogulønnet.

Advokatforeningenser det som sin oppgaveå være en uavhengighøringsinstans med fokuspå
rettssikkerhet ogpå kvaliteten avden foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokatersrammevilkårvil imidlertid regelendringenogsåbli vurdert opp mot
advokatbransjensinteresser. Detvil i disse tilfellenebli opplystat vi uttaler oss som en berørt
bransjeorganisasjonogikke som et uavhengigekspertorgan.Årsakentil at vi sondrer mellom
disse rollene er at vi ønsker å opprettholde ogvidereutvildeden troverdighetAdvokatforeningen
har som et uavhengigogupolitisk ekspertorgani lovgivningsprosessen.

I den foreliggendesak uttaler Advokatforeningenseg som ekspertorgan.Sakener forelagt
lovutvalgetfor skatterett. Lovutvalgetbestår av Bettina Banoun (leder),Finn Eide,Johan Kiær
Engelschiøn,Thor Leegaard,MonsAlfredPaulsen ogIngvildVartdal.

Advokatforeningenavgirfølgendehøringsuttalelse:

Endringsforslaget

Uttak av eiendeler ogforpliktelserfra norsk beskatningsområdemedfører realisasjonsbeskatning
for latente gevinster,jf. sktl §9-14.Deforeslåtte endringene er til gunst for skattyter ved at det
lempes på uttaksreglene i gitte situasjoner.
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I høringsnotatet foreslåsat gevinst/tap på fysiskedriftsmidler somtidligere er tatt inn i
beskatningsområdet, skal reduseres forholdsmessigfor den del av skattyterens eiertid som
driftsmidlet ikkehar hatt tilknytningtil norsk beskatningsområde.

Det foreslåsen reduksjonsregelfor fysiskedriftsmidler som tidligere er tatt inn i norsk
beskatningsområde:Dersomdriftsmidlettidligere er tatt inn i norsk beskatningsområde,skal
uttaksgevinst/tap reduseres forholdsmessigfor den del av skattyterens eiertid som driftsmidlet
ikkehar hatt tilknytningtil norsk beskatningsområde.

Endringen foreslåsinntatt i Finansdepartementets forskrift §9-14-1(4).
Formel:

Antallda er i norsk beskatnin sområde * total evinstved første uttak
Gevinsttilordnet ved første uttak = antall dager total eiertid

3. Vurdering av forslaget

3.1Innledning

Advokatforeningener positivtil at det foretas lempingav uttaksbeskatningen.
Advokatforeningenstiller imidlertid spørsmålved plasseringenav endringen i
Finansdepartementets forskrift,ogber om at det vurderes å innta lempingsregeleni skil § 9-14.

.2 EØS-rettsli e forholdkn tet til exit-beskatnin

Det følgeravfast praksis fra EIJ-domstolenat exitbeskatninginnebærer en diskriminerende
forskjellsbehandling.Med exitbeskatningsikter vi til at en medlemsstat beskatter urealiserte
gevinsteri forbindelsemed at eiendelermister sin tilknytningtil medlemsstatens
skattejurisdiksjon.

Bakgrunnenfor dette er at denne typen beskatningkun rammer grenseoverskridendeforhold.Vi
viser i denne sammenhengtil C-9/o2 (de Lasteyrie du Saillant), C-47o/ o4 (1V),C-371/lo
(National Grid Indus) ogC-38/10 (Commission v Portugal). Sistnevnteavgjørelsefastslår at
exitbeskatningved opphør av et fast driftssted ikke står i noen annen stillingenn ved for
eksempelflyttingav et selskapssete ogvirksomhet.Avsamme praksis kan utledes at slik
beskatning under gitte omstendigheterkan rettferdiggjøresavterritorialprinsippet oghensynet til
en balansert fordelingavbeskatningskompetansemellommedlemsstatene.

I tilleggtil å være begrunnet i sliketvingende allmennehensyn må en restriksjon, for å være i
overensstemmelsemed forpliktelseneetter EIJ-traktaten (ogdermed også EØS-avtalen),oppfylle
kravene til forholdsmessighet.Dette innebærer at bestemmelsenmå være egnet til å oppnå sitt
uttalte formål, ogat den ikkegår lenger enn det som er nødvendigfor å oppnå det.

Denorske regleneom uttaksbeskatninger begrunnet i hensynet til å beskytte det norske
skattefundament —territorialprinsippet. Etter Advokatforeningenssynkan imidlertid reglene,
sett i lys avbestemmelseneom fastsettelse av inngangsverdived inntak, vanskeligsies å oppfylle
forholdsmessighetskravet.
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Skatteloven§ 9-14,jfr. § 14-61,foreskriverat det ved gevinstbeskatningenved uttak skal leggestil
grunn en inngangsverdisatt til historisk kostpris, redusert med stipulerte saldoavskrivningerover
skattyters eiertid. Somutgangsverdisettes markedsverdived uttakstidspunktet.

DersomNorgeskulleha skattlagtverdistigningsomhar funnet sted i perioden den aktuelle
eiendelvar tilknyttet norsk beskatningsområde,skullegevinstenha vært beregnet som
markedsverdived uttak fratrukket markedsverdienved innføring.Ovenforbeskrevne
beregningsgrunnlaginnebærer imidlertid at Norgetilegner seg et skattegrunnlagsom overstiger
verdistigningensomkan knyttes til perioden på norsk territorium. Etter reglenekan Norgeendog
påberope segbeskatningsrett selvom ingenverdistigninghar funnet sted. Dettekan åpenbart
ikkebegrunnes i territorialprinsippet ellerhensynet til en balansert fordelingav
beskatningskompetansen.

Ovennevnterettspraksis fra EIJ-domstolentar ikkedirekte stillingtil dette spørsmålet.Årsaken
til det er at det ikkehar vært prøvet. I N-sakenuttalte imidlertid Generaladvokatenat det var en
indre sammenhengi de nederlandske reglene,i ogmed at inngangsverdienved innflyttingtil
Nederland settes til markedsverdienpå dette tidspunktet:

"107.Moreover, the approach of the Netherlands tax system is coherent in that in the
case of immigrating taxpayers taxation of profits on the disposal of substantial
shareholdings is based on the value of the shareholding at the time of immigration
estep-up'). This method is consistent with the principle of territoriality because it takes
account only of the profit which has arisen during the period of residence within the
territory."

Etter vårt syn må Generaladvokatensuttalelse tas til inntekt for at territorialprinsippet kun
rettferdiggjørbeskatning av den verdistigningsom skjer i perioden den aktuelleeiendeler knyttet
til norsk beskatningsområde.Deforeslåtteendringene løser ikkedette grunnleggendeproblemet
med det norske regelverket.En regelom at kostprisen settes til markedsverdienved inntak i
norsk beskatningsområde,vil treffe klart bedre.

EndeligvilAdvokatforeningenpeke på at det kan reises spørsmålved om det kan forsvaresat
Norgeileggerexitbeskatningved uttak på driftsmidler somkun har vært kort tid i Norge.Allede
saker somhar vært prøvet for EIJog EFTA-domstolengjelderutflyttingavpersoner og selskaper
med varigtilknytningtil det land de flytterfra, elleruttak av eiendeler fra fast driftssted med noe
varighet. Dekan derfor etter vårt synikke støtte en exitbeskatningved opphør avkortvarigefaste
driftssted. En gevinstbeskatningavlatente gevinstersom oppstår som en følgeavverdistigningi
løpet av et begrenset tidsrom mens en eiendelhar vært i Norg,erepresenterer etter
Advokatforeningenssyn mer en tilfeldiggevinstfor Norgeenn et utslag avterritorialprinsippet.

. Alternativløsnin —ste u

Advokatforeningener videre av den oppfatningat den foreslåtte løsningen er lite treffsikker.
Driftsmidlerkan falleraskt i verdi, ogantall dagervil ikke gjenspeilereelt verdifalli den aktuelle
perioden. Advokatforeningenmener derfor at det er grunn til å vurdere en alternativ løsning.
Advokatforeningenforeslår at det settes en ny inngangsverdi(markedsverdi)når driftsmidlettas
inn i norsk beskatningsområde.Vedsenere uttak vil en ved gevinstberegningeni så fallbeskatte
latent gevinst/tap med mer riktigverdier i forholdtil den periode driftsmidlet er tilknyttet norsk
beskatningsområde.En slikløsning er kjent i skattelovgivningengjennom sktl § 10-70(6), som
omhandler beregning av inngangsverdifor aksjer og andeler ved innflyttingtil Norge:
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"Skattyter som har bosatt seg i riket etter fødselen og som ikke omfattes av § 2-1 tredje
ledd b, kan kreve at inngangsverdien for aksjer og andeler som vedkommende eide ved
innflyttingen fastsettes til markedsverdien på det tidspunkt skattyteren ble bosatt i riket
etter § 2-1 første ledd og skatteavtale med annen stat. Når den fastsatte inngangsverdien
er høyere enn utgangsverdien etter femte ledd, gis det ikke fradrag for tap."

Bestemmelsengir en særligregelom beregning av inngangsverdifor skattyter som har flyttet til
Norgeogbodd her mindre enn ti år. Slikeskattyterekan krevemarkedsverdienpå
innflyttingstidspunktetlagt til grunn som inngangsverdi.Formålet er å forebyggeat personer som
bare har vært bosatt i Norgei relativt kort tid, blir skattlagt for verdistigningsomhar funnet sted
før innflytting.

Ved at det gis sliksåkalt "step-up"vilbare verdistigningenpå aksjer/andeler etter innflytting
være omfattet ved beskatning i Norge.

En tilsvarende "step-up"kan tenkes ogsåfor fysiskedriftsmidler.Advokatforeningenanbefalerat
en slikalternativ løsningvurderes.

. Terskelbelø etter forskriftens -1 2

Avhøringsnotatet s. 6 fremgår at reduksjonene avgevinstikkeskal påvirketerskelvurderingeni
skatteloven§9-14:

"Etterfsfin. § 9-14 -2 første ledd omfattes gevinst og tap på fysisk driftsmiddel som ikke
overstiger 5 millioner kroner, ikke av skatteplikten ellerfradragsretten etter skatteloven
§ 9-14. Reduksjon av gevinst og tap etter den foreslåtte, nye forskriftsbestemmelsen skal
ikke påvirke skatteplikten, det vil si at dersom gevinsten eller tapet før reduksjon
overstiger 5 millioner kroner, vil det foreligge skatteplikt."

Den foreslåtte regelen skalfølgeligikkefå anvendelsefor spørsmålet om § 9- 14 i det hele tatt
kommer til anvendelse,oghistorisk kostpris vilmåtte leggestil grunn for spørsmålet om
terskelbeløpeter overskredet.Dettekan medføre at en del avgevinstensom stammer fra
verdistigningsomhar skjeddutenfor norsk beskatningsområdebidrar til å trigge skatteplikt etter
sktl. §9-14,og at gevinstunder 5 millionerkroner dervedblir tatt til beskatning.

Advokatforeningenstiller spørsmålved departementets forslag.Etter Advokatforeningenssyn
synesdette ikkeå være i tråd med territorialitetsprinsippet eller likhetsprinsipper.

Advokatforeningenkan ikke se at dette er nærmere begrunnet i høringsnotatet. Det foreslåsat
departementets vurderer hensiktsmessighetenavforslaget.Etter Advokatforeningenssynbør
gevinstogtap på fysiskdriftsmiddelsom ikkeoverstiger5 millionerkroner, ikkeomfattes av
skatteplikten ellerfradragsretten.

DEN NORSKE ADVOKATFORENING 4



• Rikti henvisnin i -1 -1 i.f.?

I forskriftsutkastetvisesdet til skatteloven§9-14 tiende ledd.

Det stilles spørsmålved omhenvisningen skalvære til sktl §9-14ellevteledd og ikketil
bestemmelsenstiende ledd slikdet fremgår avforslagtil forskriftstekst.

Vennlighilsen

Erik Keiserud Merete Smith
leder generalsekretær
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