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Høringsuttalelse  -  Skattemessige tilpasninger til vedtatte endringer i
regnskapsloven.
Vi beklager at den korte høringsfristen kombinert  med ferieavvikling gjør det vanskelig for
oss foretak en bredere gjennomgang av høringsnotatet. Vi velger derfor på det nåværende
tidspunkt å begrense våre kommentarer til ett  forhold i høringsnotatet. Vi vil vurdere å
ettersende ytterligere kommentarer om en ukes tid.

Skatteloven § 14-5 fjerde ledd bokstav g lyder i dag:
Institusjoner nevnt under f (banker, finansieringsforetak og foreninger av låntakere
som driver virksomhet med konsesjon etter lov om finansieringsvirksomhet og
finansinstitusjoner)' kan føre til fradrag konstatert tap o ta savsetnin  som er  ført
som kostnad i årsregnskapet i samsvar med regnskapslovgivningens regler.

Dette foreslås endret,  slik at bestemmelsen ikke vil omfatte tapsavsetninger innen finansiell
=leas ing. Endrin gsforslaget  har vi ingen innvendinger fl. t forskePensjon kassers Forenin

mener imidlertid at det bør åpnes adgang til skattemessig fradrag for  tapsavsetninger også
for pensjonskasser og livsforsikringsselskap.  Utlån utgjør i dag utgjør en mindre andel av
disse institusjoners porteføljer,  men det har ikke alltid vært  tilfellet - og situasjonen vil igjen
kunne endres i så henseende.

Forskrift av 21. desember 2004  om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i
finansinstitusjoner gjelder for forretningsbanker,  sparebanker,  finansieringsforetak,
forsikrin sselska er rivate kommunale ns'onskasser samt morselskap i
finanskonsern.  Generelt har Finansdepartementet over en årrekke lagt vekt på
likebehandling -  bl.a. skattemessig -  av banker og finansieringsforetak på den ene siden og
livsforsikringsselskap og pensjonskasser på den annen.  Dette tilsier rent prinsipielt at også
livsforsikringsselskaper og pensjonskasser får adgang til å kostnadsføre tapsavsetninger i
skatteregnskapet.
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