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Valutaposter  innenfor tonnasjeskatteordningen  -  overgangsregler

Vi viser til tidligere korrespondanse i 2003 og 2004 og utkast til overgangsregler til de
vedtatte regler om beskatning av valutagevinster innenfor tonnasjebeskatningen.

Overgangsreglene innebærer at urealisert gevinst og tap på langsiktige valutaposter vil
komme til beskatning over en periode på fem år.

Det er et faktum at de valutareglene som ble innført i 2000, svekket attraktiviteten på det
norske tonnasjeskattesystemet betydelig. Det ga tilfeldige og vesentlige utslag. Derfor ble den
lovendring som ble gjort med virkning fra 2005 godt mottatt hos rederiene. Det er skuffende
at de foreslåtte overgangsregler viderefører den vilkårlighet som reglene i perioden 2000 -
2004 innebar.

Spesielt må også hensyntas den faktiske situasjon som foreligger, hvor USD-kursen har
endret seg, slik at det for den overveiende del av rederinæringen vil være betydelig urealisert
agio som kommer til full beskatning. Senere urealisert disagio vil falle inn under de nye
regler, og dermed kun forholdsmessig komme til fradrag. Videre vil det i mange
rederikonsern være interne valutalån, slik at en utenfor det rederibeskattede selskapet har en
motpost i form av urealisert disagio, uten at dagens regler gir rom for utjevning gjennom
konsernbidrag. Dette er tilfelle for Odfjell. Avslutningsvis nevnes at en rekke rederier har
negativ KBI, slik at selv om det ved slike overgangsregler blir betydelig betalbar skatt, er
midlene bundet inne i det rederibeskattede selskapet. Utbetaling gir ytterligere 28 %
beskatning.

I en situasjon hvor det er nedsatt  et ekspertutvalg for å evaluere og forbedre den norske
tonnasjeskatteordningen til det europeiske system ,  er det uheldig at overgangsregler med slike
klare negative og belastende konsekvenser innføres .  For vårt  selskap er den urealiserte agio
ca kr 443  mill. pr. 31.12. 2004, hvilket  vil medføre en betalbar skatt over 5 år på kr 124 mill.

Det er intet i Stortingsvedtaket, jfr. Ot.prp. 1 (2004-2005), som nødvendiggjør den utforming
reglene har fått. Vedtaket gir tilstrekkelig handlingsrom til at det kan vedtas regler som gir en
riktigere behandling. Vi viser til våre tidligere brev i den anledning. Vårt primære forslag er at
den urealiserte gevinst som identifiseres skal komme til beskatning ved uttreden.
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Sekundært at gevinsten skal tas til inntekt i forholdet finanskapitalen til totalkapitalen, jfr. de
nye regler. Atter sekundært at denne inntekt pga. den særlige historien knyttet til den (med
innføring i 2000 som et helt nytt regime og nå bortfall med innlåsing av en urealisert inntekt
til beskatning), må kunne utjevnes mot andre skatteposisjoner i konsernet forøvrig, uavhengig
av status på KBI.

Vi kan om ønskelig utdype ytterligere våre vurderinger.

Odfjell ASA
Haakon Ringdal
Finansdirektør
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