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Overgangsregler vedrørende  end ringer i reglene om beskatning av
valutasvingninger innenfor rede riskatteordningen - Hø ring

Vi viser til høringsbrev av 26.08.05.

Hovedregelen for skattlegging av valutainntekter/tap for foretak som har full eller
begrenset regnskapsplikt, er at de på visse vilkår kan kreve fradrag for urealisert
valutatap på langsiktige fordringer som inngår i regnskapet. Derimot behøver ikke
valutagevinster inntektsføres før de blir realisert, men urealiserte valutagevinster skal
redusere fradragsføring av urealiserte valutatap. Med langsiktige fordringer menes i
denne forbindelse fordringer som har forfall mer enn ett år etter utløpet av det
regnskapsår hvor fordringen ble ervervet av skattyteren.

Overgangsreglene knyttet til endringer i skattleggingen av valutaposisjoner for

selskaper innenfor rederiskatteordningen innebærer at det skal beregnes skatt på
eventuell valutagevinst som er oppstått i perioden mellom 31.12.1999 og 01.01.2005.
Dette er henholdsvis tidspunkt for innføring og opphør av skatt på valutagevinst
innenfor den særskilte rederiskatteordningen.

Slik vi forstår forslaget til overgangsregler vil dette også innebære at eventuell
valutagevinst som er knyttet til gjeld som er opptatt både før og etter 31.12.1999 og som
forfaller etter 01.01.2005 blir beregnet og skattlagt. Som følge av kursutviklingen i
perioden 2000-2005 i USD som er hovedvalutaen for skipsfartnæringen, vil dette
innebære en sannsynlig skattlegging på grunnlag av fiktive valutagevinster. Gevinster
er oppstått ved at regnskapsvalutaen NOK har steget i forhold til virksomhetsvalutaen
USD. Slik skattlegging vil da foretas uavhengig og uten sammenheng med eventuell
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valutagevinst/tap for den samlede låneperiode.

Vi finner det lite heldig at selskapene skal skattlegges for en gevinst som kun er
bokføringsteknisk og ikke er reelt for virksomheten. Skattleggingen tar da ikke noen
andel av en gevinst målt i virksomhetens valuta, men gir reduksjon av selskapenes
egenkapital. Tiltaket svekker selskapenes grunnlag for drift ut fra Norge og er en
ulempe i forhold til utenlandske konkurrenter.

Med hilsen

Leif Asbjørn  Nygaard (e.f.)
ekspedisjonssjef

orbjørn Mæland
seniorrådgiver

Side 2


