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Rederiforbundets merknader - boringsnotat som skattemessige tilpasninger til
vedtatte endringer i regnskapsloven
Det vises til Finansdepartementets høringsbrev 3. mars 2005, med vedlagte
høringsnotat, i anledning ovennevnte.
Finansdepartementet har sendt på høring forslag til tilpasninger i skattereglene som
skal nøytralisere virkningene av endret regnskapsføring - både for ordinært
beskattede selskaper og for selskaper som er omfattet av særregimer.
Skatteloven § 8-15 gjelder fastsettelse av skattepliktig inntekt for skattytere som
omfattes av det norske tonnasjeskattesystemet. Regnskapsmessige størrelser er til
dels styrende for en rekke posters skatteplikt og fradragsrett innenfor systemet. En
endring av regnskapsmessige størrelser i balansen kan således få betydelige
skattemessige effekter for selskaper innenfor det norske tonnasjeskattesystemet.
Finansdepartementets høringsnotat inneholder forslag til hvorledes virkningene av
endret balanseføring kan nøytraliseres skattemessig innenfor
tonnasjeskatteordningen. Departementet foreslår en korreksjonsmodell der
selskaper som benytter IFRS i prinsippet skal omarbeide poster som fraviker fra
regnskapsloven. Som en praktisk tilnærming til en slik omarbeiding anbefales det
imidlertid at det i stedet gjøres fradrag for fond for urealiserte gevinster. Fond for
urealiserte gevinster, jf. aksjeloven og allmennaksjeloven § 3-3 a, er opprettet
nettopp for å nøytralisere forskjeller mellom IFRS og regnskapsloven i forhold til
fri og bundet egenkapital, slik at adgangen til utbytteutdeling skal være tilnærmet
lik uansett hvilket regnskapssystem selskapene følger.

NÆRINGS-

OG

PRSEIDSGIVERORGPNISPSJON

FOR

SKIPSFRRT

00

OFFSHORE

Kontor: Rådhusgaten 25 - Postadresse: Boks 1452 Vika, NO-0116 Oslo
Tel: +47 22 40 15 00 - Fax: +47 22 40 15 15 - NO: 971436190 - E-mail: post@rederi.no

ENTREPRENØRER

- www.rederi.no

2

Fondet foreslås trukket fra totalkapitalen, og fra gjeld dersom elementer gjelder
poster som inngår i gjeld/forpliktelser i regnskapet. Sentraiskattekontorets
oppfatning er at en slik modell vil være enkel å praktisere og at den vil nøytralisere
de vesentligste forskjellene mellom IFRS og regnskapsloven.
Rederiforbundet støtter denne tilnærmingen. Fondet for urealiserte gevinster vil
fange opp de vesentligste forskjellene, samt at en slik tilnærming vil skape et
praktisk og forutberegnelig system for skattyter som vil sikre en ensartet
ligningspraksis.
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