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Endringer i skattelovforskriften - Skattefri omdanning av NUF til AS/ASA

Viviser til brev fra Finansdepartementet av 19.desember 2013vedlagt utkast til
høringsnotat om endringer i skattelovforskriften.

Nærings- og handelsdepartementet støtter forslaget om at et norskregistrert utenlandsk
selskap (NUF) som skattemessig er hjemmehørende i Norge, kan omdannes til et
norsk aksjeselskap uten at skatteyteren trenger å gå veien om en skattefusjon. Tall fra
Skattedirektoratet viser at det for inntektsåret 2010kun var 45 %av norskregistrerte
utenlandske selskap som leverte selvangivelsei rett tid. På bl.a. denne bakgrunn kan
det være ønskelig å redusere antallet norske selskap som blir registrert i utlandet, noe
forslaget etter vårt syn vilbidra til.

Vivil imidlertid påpeke noen aspekter rundt begrepet "meldt til Foretaksregisteret" i §
11-20-4.Det vil fra tid til annen være selskaper som ikke får sin melding om registrering
godkjent. Dette kan skyldes formelle feil som f.eks. mangler i blanketten, eller det kan
skyldes tilblivelsesmangler slik at selskapet må stiftes på nytt og ny melding må sendes
inn. Det må vurderes om det også i slike tilfeller er tilstrekkelig at selskapet er meldt til
Foretaksregisteret. Vilkåret "meldt til Foretaksregisteret" vilvære oppfylt,men
meldingen som ble sendt inn førte ikke til registrering. Rent teoretisk kan man tenke
seg at man legger til grunn journalføringsdato, men under forutsetning av at meldingen
faktisk ble godkjent og selskapet ble registrert. Det må vurderes om slike tilfeller skal
reguleres nærmere i forskrift eller om det skal løses i praksis.

Ved nyregistrering av et selskap i Foretaksregisteret vil det bli sendt ut en bekreftelse
på at selskapet ble registrert. Denne bekreftelsen inneholder blant annet dato for når
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Foretaksregisteret mottok meldingen om registrering (journalføringsdato) og dato for
når vedtaket ble truffet. Det er derfor i utgangspunktet mulig å legge denne bekreftel-
sen med som dokumentasjon på at selskapet er meldt til Foretaksregisteret innen
fristen. Dette vil likevel ikke være dokumentasjon av når meldingen ble sendt, kun av
når den ble journalført. Skatteetaten vil imidlertid kunne bruke bekreftelsen som et
utgangspunkt og så legge til postgang, slik at man kan være tilstrekkelig sikker på at
selskapet er meldt til Foretaksregisteret innen fristen.

Med hilsen

Emma C. Jensen Stenseth (e.f.)
avdelingsdirektør
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