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HØRING - AVSKJÆRING AV FRADRAGSRETT VED TAP PA
FORDRING MELLOM NÆRSTÅENDE SELSKAPE

Vi viser til departementets høringsbrev av 1. november 2011. Videre viser vi til
høringskommentarer fra Storbedriftenes skatteforum datert 12. ds. Statkraft AS er
representert blant disse. Selskapet ønsker imidlertid å inngi tilleggskommentarer.

Fordringer som bør unntas fra avskjæringsregelen
Det er i høringsnotatet uttalt at det i enkelte tilfelle kan oppstå fordringer i forbindelse med
salg av driftsmidler eller lignende. Ordlyden synes å dra i retning av en forutsetning om
unntak at fordringene tidligere har vært regnet som skattepliktig inntekt eller inngått i et
gevinst-/tapsoppgjør hos morselskapet.

Når det gjelder unntaket for fordringer hvor verdien tidligere har vært regnet som
skattepliktig inntekt eller har inngått i gevinst-/tapsoppgjør med skattemessig virkning for
kreditorselskapet så kan ordlyden i høringsutkastet gå lenger enn formålet tilsier. Vi sikter
til situasjoner hvor kraftverk og fallrettighet er solgt på selgerkreditt og hvor det ikke foretas
en inntektsføring eller gevinstoppgjør grunnet skattemessige kontinuitetsregler, jf
skatteloven § 9-3 og § 18-3.

Høringsnotatet kan forstås slik at en fordring som nevnt verken regnes som kundefordring
eller som fordring hvis verdi tidligere har vært inntektsført eller inngått i gevinst-
/tapsoppgjør med skattemessig virkning for kreditorselskapet. Et etterfølgende tap på
fordringen vil i så fall være avskåret hvis forslaget vedtas slik det nå lyder. Vi antar at
dette klart faller på siden av formålet med avskjæringsreglene og at unntakene i forskriften
utvides til også å omfatte fordringer oppstått ved salg av driftsmidler som nevnt.

Med vennlig hilsen
for Statkraft AS
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Lise Marie Evensen
SVP/Head of Group Tax
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