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Høringsbrev - Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper 

Vi viser til høringsbrev datert 15.05.2014. 

 

Landbruks- og matdepartementet deler høringsnotatets oppfatning om at gjennomsnittslikning 

har mindre betydning for virksomheter drives av deltakerliknende selskap, siden disse ikke er 

undergitt progressiv beskatning, og i stor grad selv kan bestemme tidspunkt for beskatning 

ved utdelinger fra selskapet.  

 

Landbruks- og matdepartementet er også enig i at kombinasjonen deltakerlikning og 

gjennomsnittslikning er komplisert, men betviler at det ”kun er unntaksvis at 

gjennomsnittslikningen gjennomføres uten feil” slik det hevdes i høringsnotatet. Profesjonelle 

likningskontor tar seg av de fleste landbruksregnskap på en meget god og korrekt måte. Selv 

uten bistand fra et regnskapskontor klarer nok skatteyter i de fleste tilfeller å regne korrekt 

gjennomsnitt av en inntektsrekke på 5 år. Problemet skyldes nok i større grad uklart 

veiledningsmateriell og kryssføring til andre kompliserte skjema fra skatteetaten.  

 

Deltakerliknende selskap med skogeiendom utover definisjonen på det som kalles 

”husbruksskog” (3-5 kubikkmeter tømmer i tilvekst), omfattes av de kompliserte 

selskapsskattereglene. Denne tilvekstgrensen bør heves betraktelig for å kvalifisere for 

næringsbegrepet innen skogbruk. 

 

Skatt er et viktig virkemiddel i skogbruket, og aktører som planlegger sin aktivitet ut fra 

gjeldende regelverk bør ikke få økt beskatning som følge av at reglene forenkles. Ved 

eventuelt opphør av gjennomsnittslikning for deltakerliknende selskap forsvinner også 

muligheten for avbruddslikning. Bortfall av gjennomsnittslikning for deltakerliknende 

selskaper bør derfor gjøres frivillig, eller med en valgfri overgangsordning på inntil 5 år slik 



Side 2 

 

at næringsaktørene har mulighet til å tilpasse seg nye regler. 

 

Dersom gjennomsnittlikning for deltakerliknende selskaper opphører, mener Landbruks- og 

matdepartementet det er viktig at eventuelle overgangsregler utformes på en måte som ikke 

kommer til ugunst for skatteyter sammenliknet med dagens ordning.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Amund Lie (e.f.)  

avdelingsdirektør (fung.) 

 Mathias Bismo 

 seniorrådgiver 
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