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Høring  -  forslag til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av
landbrukseiendom

Vi viser til høringsbrev fra Finansdepartementet datert  4. oktober 2005 med frist for å avgi
høringssvar satt  til 15. november 2005.

Vi i NARF ser at overgangsregelen til skatteloven § 9-3 sjette ledd inntatt i lov av 10.
desember 2004 nr 55, kun gir departementet rett til i forskrifts form å fastsette regler og
satser for hvordan kostprisen i eiertiden skal oppreguleres. NARF mener forslaget til
fastsetting av reelle verdier pr 31.12.2004 kunne vært  gjort  på en langt bedre måte og vi
tillater oss derfor å gå utover det som forskriftshjemmelen strengt tatt åpner for.

Målet med overgangsreglene må etter vår vurdering være å på best mulig måte fastsette en
mest mulig korrekt verdi  på alle landbrukseiendommer som kunne vært  solgt skattefritt  etter
gammel 10-års regel  pr. 31.12.2004.

Oppregulering av historisk kostpris er ment å gjelde eiendommer som er definert  som jord-
og skogbrukseiendommer og som kunne realiseres skattefritt  etter tidligere gjeldende
skattelov § 9-3 sjette ledd. Våningshus og avskrivbare driftsmidler er i utkastet til forskrift
foreslått  holdt utenfor hva som gir rett til oppskriving.

I brev fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet datert  2. november 2005 har
departementet gitt uttrykk for sin lovforståelse av skattefritaket etter skatteloven § 9-3 sjette
ledd. Departementet uttaler at skatteloven § 9-3 annet ledd ikke bør sees som en
innskrenkning av det skattefritaket som ellers følger av skatteloven § 9-3 sjette ledd.
Avslutningsvis opplyser departementet at våningshus også er unntatt fra adgangen til
oppregulering av kostpris etter overgangsreglene til skatteloven § 9-3 sjette ledd.

NARF mener at ovennevnte gir kompliserte og uoversiktlige regler som er svakt begrunnet.
En landbrukseiendom bør kunne defineres som et alminnelig gårdsbruk med de tilhørende
bygninger som naturlig hører hjemme på denne type eiendommer. Det er høyst normalt at
det på en landbrukseiendom bor to generasjoner som begge driver sin virksomhet med
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utgangspunkt i eiendommen. Det bør således kunne åpnes for at minst to beboelseshus
inngår i hva som kan kostprisreguleres.

Hva gjelder kostprisregulering for øvrig mener NARF at en langt bedre måte å fastsette
verdien pr 31.12.2004, må være å ta utgangspunkt i salgsvederlaget på
realisasjonstidspunktet, for deretter med utgangspunkt i konsumprisindeks eller lignende
indeks beregne seg tilbake i tid til 31.12.2004. Sett aten landbrukseiendom selges for kr 3
millioner i 2010. Dersom vilkårene for å kunne selge skattefritt  pr 31.12.2004 etter tidligere
regler i skatteloven var oppfylt, kunne en med utgangspunkt i salgsvederlaget og dertil egnet
indeks, på en langt mer treffende måte beregnet seg tilbake i tid til riktig verdi på
eiendommen pr 31.12.2004. Vi mener at vårt  forslag til beregningsmodell for fastsettelse av
inngangsverdi i det minste bør utredes videre.

Det er en kjensgjerning at kostpriser på landbrukseiendommer i svært  mange tilfeller er
vanskelig å dokumentere eller tilfeldig fastsatt. Dette både fordi eiendommene kan ha vært
overført  innen familien til tilfeldige fastsatte verdier og fordi regelverket for fastsettelse av
kostpris, i hvert  fall tidligere, til dels har vært  uklare. Dette er begge forslag som taler for at
vårt  forslag til kostprisregulering med utgangspunkt i salgsvederlag bør utredes ytterligere.

Uansett  utfall av forslag til forskrift mener NARF at konsumprisindeksen er lite egnet til å
beregne verdien av en landbrukseiendom pr. 31.12.2004. Konsumprisindeksen tar ikke opp i
seg utviklingen av verken tomtepriser eller prisutviklingen på landbrukseiendommer. Dersom
departementet fastholder forslaget om kostprisregulering med utgangspunkt i kostprisen, bør
det i det minste være mulig å fremskaffe eller beregne seg frem til bedre og riktigere indekser
for fastsettelse av verdien på en landbrukseiendom x-antall år etter at denne ble ervervet.
Konsumprisindeksregulering av kostpris er etter vår vurdering en lite treffende
beregningsmetode for å fastsette markedsverdien på en landbrukseiendom pr 31.12.2004.

Bruken av sjablonregler kan i noen tilfeller være hensiktsmessig. Etter NARFs vurdering blir
imidlertid sjablonfastsettelse etter den her foreslåtte metode både tilfeldig og lite treffende. Vi
ser at takst vil være fordyrende og arbeidskrevende for de det gjelder. NARF mener likevel at
dersom departementets forslag til kostprisregulering ikke endres slik at verdiutviklingen på
landbrukseiendommer bedre hensyntas, bør det åpnes opp for at alle som kunne selge
skattefritt etter eldre regler, fritt kan velge taksering som alternativ til konsumprisregulering.

Avslutningsvis vil vi også fremholde at det må være galt å begrense retten til
kostprisregulering til eiendommer som selges før 31.12.2014. At kostprisregulering skal ha
denne begrensningen virker sterkt urimelig for de som selger i 2015 eller senere.

For øvrig har vi ingen merknader til forslaget til forskrift.

Dette svaret er også sendt elektronisk til e-postadresse: ostmottak finans.de no

Med vennlig hilsen
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Te, o  U
Sandra Riise
Adm. dir.

Henrik østbye (sign.)
Leder fagutvalget
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