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Høring - forslag om justering av NOKUS-reglene for å unngå
kjedebeskatning av personlige eiere

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 6.juni 2013 vedrørende forslag om justering av

NOKUS-reglene for å unngå dobbeltbeskatning av personlige eiere.

Pensjonskasseforeningen gir i hovedsak sin tilslutning til departementets foreslåtte endringer.

Regelverket slik det er nå medfører at personlige skatteytere blir beskattet mer tyngende enn

deltakere i norske selskaper. Dette er en uheldig virkning av skattelovens § 10-67 og foreningen

mener fritaksmetoden bør gjelde ved beskatning på selskapsnivå, uavhengig av om deltakeren er et

seiskap eller en person. Pensjonskasseforeningen støtter derfor Finansdepartementets foreslåtte

endringer som gir fritaksmetoden anvendelse for personlige deltakere i NOKUS-selskaper.

Når det gjelder utbytteinntekter skriver Finansdepartementet i sitt høringsnotat at det mest

ønskelige hadde vært om inntekt som omfattes av forslaget ble beskattet fulit ut ved utdeling.
Departementet mener imidlertid at det vil være vanskelig å ta stilling til hvilke inntektskilder i

selskapet utdeit utbytte skriver seg fra og foreslår en hybrid løsning hvor en del av utbyttet kommer

til beskatning når NOKUS-selskapet mottar utbytteinntekt og en annen del kommer til beskatning når

utbyttet deles ut til den personlige deltakeren.

Pensjonskasseforeningen er enig i at den mest optimale løsningen vil være å beskatte personlige

deltakere for utbytte først på det tidspunkt som den personlige deltakeren mottar utbyttet.

Foreningen mener i motsetning til departementet at dette bør være mulig å gjennomføre, og viser til

Wiersholms forslag om opprettelse av to ulike kontoer; en konto for inntekt innenfor og en konto for

inntekt utenfor fritaksmetoden. En slik løsning vil medføre en mer prinsipielt riktig og konsistent

beskatning og foreningen ber om at Finansdepartementet vurderer denne løsningen nærmere.
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