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Høring - utkast til regler om skattemessig behandling om omorganisering og 
omdanning av virksomhet mv. 
 
 
Vi viser til Finansdepartementets høringsnotat, datert 18.01.2010. Brønnøysundregistrene har 
følgende merknader til forslaget: 
 
Forslaget til endring av skatteloven § 11-1 
Vi støtter forslaget om fjerning av skattelovens bestemmelse om selskapsrettslig lovlig 
gjennomføring som vilkår for skattefritak. Nåværende ordlyd i skatteloven § 11-1 annet ledd har 
medført enkelte uklarheter i praksis, også etter at det ble fastslått at en kunne følge et 
vesentlighetskriterium. Blant annet har det til tider vært utfordringer knyttet til mulige avvik i den 
selskapsrettslige forståelse mellom likningskontorene og Foretaksregisteret. Med den foreslåtte 
ordlyden fjernes grunnlaget for disse uklarhetene.  
  
Forslag til endring av begrepsbruk i skatteloven kapittel 11 
Brønnøysundregistrene er enig i at begrepet ”omorganisering” dekker det reelle innholdet i kapittel 
11 bedre enn begrepet ”omdanning”.   
 
I høringsnotatet foreslås dessuten å benytte begrepet ”omdanning” som deloverskrift til 
bestemmelsene i skatteloven §§ 11-20 flg. Etter vår oppfatning bør en vurdere å benytte begrepet 
”Skattefri omdanning mv.” som deloverskrift. Som departementet selv er inne på benyttes begrepet 
”omdanning” noe forskjellig innenfor selskapsrett og skatterett. Denne forskjellen i begrepsinnhold 
medfører feilslutninger fra enkelte foretak, for eksempel slik at en forsøker å få omdanningen som 
sådan registrert i Foretaksregisteret. Foretaksregisteret bruker årlig tid og ressurser på å forklare 
foretakene forskjellen mellom selskapsrettslig regulert omdanning og skattefri, ikke selskapsrettslig 
regulert omdanning. Selv om det neppe vil fjerne grunnlaget for denne type misforståelser vil bruk av 
begrepet ”Skattefri omdanning mv.” som deloverskrift kunne bidra til å tydeliggjøre innholdet av 
bestemmelsene. En slik overskrift vil også gi lik begrepsbruk i lov og forskrift. I forslaget til endret 
ordlyd i forskrift 19.11.1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven benyttes 
begrepet ”Skattefri omdanning”.  
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