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Høringsuttalelse:  

Endringer i lov om studentsamskipnader  

Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) er høringsinstans vedrørende endringer i lov om 

studentsamskipnader. SiT ønsker med dette å avgi sine kommentarer. 

 

Det er viktig for studentsamskipnadene og deres eiendomsstiftelser at disse kan slås sammen med 

selskapsrettslig kontinuitet, uten at det påløper dokumentavgift. Sammenslåing av 

studentsamskipnader , eller sammenslåing av stiftelser og en studentsamskipnad bør ikke utløse 

dokumentavgift.  Vi støtter følgelig forslaget, men skulle ønske at dette ble utvidet til også å gjelde 

aksjeselskaper. 

 

Ofte er en studentsamskipnad 100 % eier av aksjeselskap som er eier av eiendom som det drives 

eller skal drives studentboligvirksomhet fra. Dette kan skyldes at eiendomsvirksomheten er blitt 

organisert slik av samskipnaden tidligere, men mest typisk fordi eiendommer nå ofte erverves 

gjennom erverv av aksjer i eiendomsselskaper fordi dette ofte er en fordel for selger skattemessig 

sett.  

 

Hvis samskipnaden ønsker en mest mulig rasjonell boligdrift ved å samle boligdriften i 

samskipnaden er det ikke mulig å fusjonere aksjeselskapet inn i samskipnaden. Dette betyr at 

oppløsning av aksjeselskapet/salg av innmat til samskipnaden gjenstår som løsninger. Dette kan 

utløse skatt og det vil utløse dokumentavgift. 

 

Dette blir en unødig skatt som fordyrer samskipnadens virksomhet og  som  forhindrer en mer 

rasjonell boligdrift for samskipnadene. I næringlivet skjer eiendomstransaksjoner ofte i form av 

aksjeoverdragelser, da kan dokumentavgift og skatt spares. Skal studentsamskipnader kunne 

erverve flere studentboliger, vil det være uheldig om en ikke kan bruke samme framgangsmåter 

som i næringslivet ellers, uten at dette blir fordyrende. 

Samskipnader er således dårligere stilt enn aksjeselskaper i forhold til å gjennomføre fusjoner og 

således unngå dokumentavgift og eventuell skatt. Det framstår som uheldig at selskapsformen skal 

være så avgjørende og ha en så stor betydning for beskatningen. Slik regelverket er i dag vil 

forholdet til skatt og dokumentavgift stimulere til at studentboligene forblir organsiert i 

aksjeselskaper og ikke i samskipnaden. Vi mener dette er uheldlig.   
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Eksempel på at det er dyrt å være en studentsamskipnad (særlovsselskap): 

SiT kjøpte et eiendomsselskap; Parkbygget AS, med en næringsseksjon og en hybelseksjon. For å 

drifte hybelseksjonen så enkelt og billig som mulig, var det ønskelig at hybelseksjonen ble 

innlemmet i SiTs boligavdeling. Et salg av hybelseksjonen fra Parkbygget AS til SiT ville bl.a. 

utløse dokumentavgift på 750 tusen kroner. Næringsseksjonen ligger igjen i Parkbygget AS, og 

denne seksjonen kan selges ved overdragelse av aksjene i selskapet, slik at dokumentavgift ikke 

påløper ved et eventuelt videresalg. Det var derfor hensiktsmessig for SiT at hybelseksjonen ble 

utskilt i et eget selskap; SiT Studentboliger AS.  Etter drift av dette selskapet i en periode, ble det 

vurdert som hensiktsmessig å få til en ”sammenslåing” av SiT Studentboliger AS (heleid 

datterselskap av SiT) med SiT. Men dagens lovgivning åpner for fusjon bare mellom ”likeartede 

selskaper”.  

 

SiTs advokat, Rune Sandseter i Deloitte,  har skrevet følgende betenkning i sakens anledning: 

 

”Nærmere om fusjoner med Studentsamskipnad 
Bestemmelsene i aksjeloven kapittel 13, gjelder fusjon mellom aksjeselskaper. Skatteloven § 11-2 

tredje ledd legger imidlertid til grunn at selskaper og sammenslutninger som er skattemessig 

likestilt med aksjeselskaper kan fusjoneres skattefritt etter reglene og vilkårene som gjelder for 

aksjeselskap. Det vises her til skatteloven §§ 10-1 og 2-2 første ledd. 

 

Som likestilt med aksjeselskap regnes selskap som nevnt i skatteloven § 2-2 første ledd b til e. For 

selskap nevnt i § 2-2 første ledd f og g gjelder bestemmelsene så langt de passer. 

 

Sammenslutninger og innretninger uten eier faller inn under begrepet innretning i skattelovens § 2-

2 første ledd og anses i utgangspunktet som ikke likestilte selskaper. Disse innretningene uten eier 

faller inn under skatteloven § 2-2 første ledd bokstav h. 

 

Studentsamskipnaden er selveiende og vil av denne grunn falle inn under skatteloven § 2-2 første 

ledd h. 

 

For fusjonering kreves at det overtakende og overdragende selskap må være likeartet. I dette 

tilfellet er det ene selskapet selveiende mens det andre selskapet er et aksjeselskap, og dette 

innebærer at selskapene ikke kan anses som likeartede selskaper. 

 

I utgangspunktet kan ikke selskapene fusjonere verken etter lovfestet eller ulovfestet rett. Vi har 

vært i kontakt med Skattedirektoratet, avdeling bindende forhåndsuttalelse, for å undersøke om de 

har hatt noen tilsvarende saker. Det hadde de ikke. Slik de også så det var utfordringen her at 

selskapene ikke er likestilt, alle de spesielle fusjoner som var godkjent etter ulovfestet rett var 

selskapene forholdsvis likestilte, og slik de så det var gjeldende rett at det forelå et slikt krav. SKD 

uttalte likevel, muntlig, at det var gode grunner for at en slik ”gavefusjon” burde godkjennes som 

en skattefri fusjon, men at de via BFU vil være bundet av den praksis som foreligger, de kan ikke 

drive med utvidende tolking. De anbefalte imidlertid at man kan søke departementet om at en slik 

fusjon godkjennes via en utvidende tolking av ulovfestet rett på fusjonsområdet. I tilfelle må man i 

forkant undersøke med departementet om det kan være hensiktsmessig med en slik søknad.” 

 

Etter råd fra advokat Rune Sandseter ble det søkt til Statens kartverk om fritak av dokumentavgift 

ved overføring av hybelseksjon til SiT. Det ble blant annet begrunnet slik:  

”Eiendommen og utleievirksomheten er planlagt overført fra SiT Studentboliger AS til 

Studentsamskipnaden i Trondheim ved at SiT Studentboliger AS avvikles etter aksjeloven kap 16. 

Det skjer med andre ord ingen motytelse fra Studentsamskipnaden i Trondheims side ved 
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overtakelse av selskapets eiendeler og gjeld. Hvis Studentsamskipnaden i Trondheim hadde vært et 

aksjeselskap, ville den naturlige framgangsmåten for overføringen vært å gjennomføre en mor-

datter fusjon etter aksjeloven § 13-23. En slik fusjon lar seg imidlertid ikke gjennomføre siden 

aksjeeier, Studentsamskipnaden i Trondheim, ikke er et aksjeselskap. Hvis aksjeeier hadde vært et 

aksjeselskap ville også dokumentavgiften vært fritatt etter det særskilte unntak for dokumentavgift 

som følger av rundskriv G-06/2005.  Det framstår ikke som rimelig at det skal betales 

dokumentavgift som en følge av at overføringen skjer til en Studentsamskipnad.  Det vises i denne 

forbindelse også til vedtak av 24.01.2007 fra Finansdepartementet hvor departementet likestilte 

Studentsamskipnaden med et selskap i merverdiavgiftslovens forstand. ” 

 

Søknaden ble ikke innvilget. Merkostnaden for SiT ble på 750 tusen kroner i dokumentavgift, for 

at SiT skulle oppnå en rasjonell felles boligdrift av alle egeneide boliger. 

 

Oppsummering 
Det er urimelig at samme eier av ulike selskapstyper, skal få en merkostnad som likeartede 

selskaper ikke har i spørsmålet om dokumentavgift. Det virker hemmende på 

organisasjonstilpasninger som er bedriftsøkonomiske fornuftige og som kan gi bedre 

studentvelferd til en mindre kostnad. Det virker konkurransevridende at en studentsamskipnad 

ikke kan likestilles med et aksjeselskap også i dette henseende. Aksjelovens paragrafer gjelder i 

stor grad også for studentsamskipnadene, ref studentsamskipnadsloven §§ 2 og 6, samt 

forskriftenes merknader til kapittel 2. 

 

SiT støtter Kunnskapsdepartementets vurderinger om nytt 4. ledd i lov om studentsamskipnaders § 

2, med et tillegg i avsnitt 2. 

Forslag til ny lovtekst : 
”Vedtak om sammenslåing eller innlemming av en studentsamskipnad i en annen 
studentsamskipnad medfører at en eller flere studentsamskipnader overdrar sine eiendeler, 
rettigheter og forpliktelser som helhet til en annen studentsamskipnad. 
 
Sammenslåing mellom studentsamskipnader eller innlemming av en studentsamskipnad i en annen 
studentsamskipnad gjennomføres med kontinuitet i rettighets- og forpliktelsesposisjoner i 
forbindelse med skifte av eier på eiendom og bygg. Aksjeloven §§ 13-14 og 13-15 gjelder så langt 
de passer. Tilsvarende skal gjelde når en studentboligstiftelse eller et heleid aksjeselskap 
innlemmes i en studentsamskipnad. 
 
Merknader til fjerde ledd 
Bestemmelsens fjerde ledd bygger på de samme kontinuitetsbetraktningene som fusjonsreglene i 
aksjeloven og allmennaksjeloven kapittel 13 og stiftelsesloven § 53. 
Ved omdanning av studentboligstiftelser kommer stiftelseslovens kap. 6 til anvendelse.” 

 

 

Med vennlig hilsen 

SiT 

 

Marius Lervåg Aasprong       Knut Solberg 

Styreleder SiT        Adm.direktør SiT 
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