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Høringsuttalelse vedrørende: Høringsnotat av 18. januar 2010 om skattemessig 

behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet 

Innledning: 

Vi viser til oversendelse pr e-post vedrørende høringsrunde fra Finansdepartementet om ovennevnte tema.  

Om forslagene: 

Norges Juristforbundet støtter de forslagene til endringer som er inntatt i høringsnotatet.  

 

I forhold til forslaget om å fjerne det skattemessige vilkåret om at omorganiseringer må være lovlig etter 

selskapsrettslige og regnskapsrettslige regler, anser Juristforbundet det som en vesentlig forenkling å innta en 

uttømmende skatterettslig regulering av vilkårene for skattemessig kontinuitet i skatteloven. Selskaps- og 

regnskapsreglene ivaretar videre, som påpekt i høringsnotatet, andre hensyn enn skatterettslige. Det er også i dag en 

regelteknisk uoversiktlig situasjon med generelle henvisninger til andre regelsett.  

 

I forhold til lovregulering av visse former for grenseoverskridende omorganiseringer og omdanninger, er Norges 

Juristforbund enig med departementet i at det foreligger et behov for en slik regulering. Dels er dette bedriftsøkonomisk 

ønskelig, dels følger det av internasjonale forpliktelser. En slik generell adgang til grenseoverskridende omdanninger 

mv gir imidlertid økte kontrollutfordringer når det gjelder å beskytte det norske skattefundamentet, utfordringer som i 

notatet ikke synes gjennomgått i særlig bredde eller dybde. Vi legger til grunn at departementet og 

ligningsmyndighetene vil rette særlig oppmerksomhet mot dette den første tiden etter at reglene eventuelt blir vedtatt.  

 

I forhold til lojalitetsklausulen i skatteloven § 14-90, støtter Norges Juristforbund at innholdet presiseres ytterligere i lov 

og forskrift. Bestemmelsen byr likevel på skjønnsmessige og krevende avklaringer, der nyanser i de faktiske hendelsene 

kan spille inn. Vi er derfor usikre på om det er så enkelt som det fremgår av høringsnotatet å gi bindende 

forhåndsuttalelser om bestemmelsen, herunder kontrollere om omorganiseringen mv ble gjennomført i henhold til det 

faktiske grunnlaget som ble oppgitt ved anmodningen om uttalelse. Dette er et forhold som gjør seg gjeldende også i 

dag, men med generelle regler som tillater grenseoverskridende omorganiseringer mv kan de administrative og 

kontrollmessige utfordringene bli større enn i dag. Norges Juristforbund legger til grunn at også dette vil gis stor 

oppmerksomhet den første tiden etter at reglene eventuelt blir vedtatt. 
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