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Høring – forskrift om overgangsregler og om utfylling og gjennomføring av skatteloven
§ 14-5 fjerde ledd bokstav g ved anvendelse av nye regnskapsregler

Vi viser til Finansdepartementets brev av 30.03.2006 (06/80 SL RH/IKT) vedlagt høringsnotat med forslag
til forskriftsendring om overgangsregler og om utfylling og gjennomføring av skatteloven § 14-5 fjerde ledd
bokstav g ved anvendelse av nye regnskapsregler.

I telefonsamtale med Svein Åge Brække den 19.04.2006 ble vi forespurt om å komme med innspill til
høringsnotatet.

Vi har følgende merknader:

Utkastet fsfin § 14-5-41 første ledd henviser til skatteloven § 14-5 femte ledd bokstav g. Korrekt henvisning
må imidlertid være skatteloven § 14-5 fjerde ledd bokstav g.

I utk. § 14-5-41 annet ledd foreslås det at beregnede og resultatførte renteinntekter etter forskrift om
regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner 21. desember 2004 nr. 1740 §§ 2-2 og
2-6, ikke skal legges til grunn skattemessig. Isteden skal klassifisering, beregning og tidfesting av
renteinntekter og andre inntektselementer knyttet til utlån foretas etter de alminnelige skatteregler. Dette
innebærer at finansinstitusjonenes renteinntekter m.v. fra et utlån blir klassifisert etter alminnelige
skatterettslige prinsipper og skal tidfestes etter realisasjonsprinsippet i sktl. § 14-2 første ledd annet punktum.

I uttalelser i Ot.prp. nr. 26 (2005-2006) pkt. 6.9.1.1 side 69 og pkt. 6.9.1.4 B side 73 legger departementet til
grunn at det er den regnskapsrettlige klassifiseringen av utlån som er avgjørende for skatteformål. Da
renteinntekter og andre inntektselementer knyttet til utlån er regulert i utlånsforskriften 2004 §§ 2-1, 2-2
tredje ledd og § 2-6 annet ledd og dermed inngår i balanseverdien av utlånet, forstår vi det slik at uten positiv
forskriftregulering ville den regnskapsmessige behandlingen være styrende både for klassifisering og
tidfesting av slike inntekter, også for utlån som ikke tapsføres.

Sentralskattekontoret er enig i at realisasjonsprinsippet i sktl. § 14-2 første ledd annet punktum, skal være
tidfestingsregel for slike inntekter. I denne sammenheng bemerkes også at nevnte forståelse av særregelen i
sktl. § 14-5 fjerde ledd bokstav g, bryter med det alminnelige prinsipp om at tidfesting etter regnskapet – jf.
tidligere sktl. § 14-4 annet ledd – ikke har betydning for hvordan et rettsforhold skal klassifiseres for
skatteformål, jf. Ot.prp. nr. 26 (2005-2006) pkt. 6.6.2.2 side 64, jf. Skattelovkommentaren 1997/98 s. 681-
682.1

1
Se også Jan Syversen, Det skatterettslige regnskapsprinsipp – særlig om «avsetning etter god regnskapsskikk» og utsatt inntektsføring i Festskrift

Finn Berg Jacobsen (2000) s. 121 ff., på side 124.
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Med uttrykket “… andre inntektselementer knyttet til utlån” i utk. § 14-5-41 annet ledd annet punktum
forstår vi gebyrer, provisjoner som belastes låntaker ved låneopptak (etableringsgebyr), jf. utlånsforskriften
2004 § 2-1 annet ledd, samt løpende gebyrer som termingebyr, agentgebyrer m.v.

Regnskapsmessig blir imidlertid mottatte etableringsgebyrer resultatført mot finansinstitusjonens egne
direkte kostnader som påløper ved opprettelsen av låneengasjementet, jf. årsoppgjørsforskriften § 7-3 og
utlånsforskriften 2004 § 2-1 annet ledd, jf. første ledd.2 Dersom mottatt etableringsgebyr overstiger bankens
direkte interne administrative utgifter skal netto inntekter balanseføres og tidfestes over lånets løpetid,
eventuelt etter effektiv rentemetoden.

Dette reiser igjen spørsmålet hvordan slike kostnader skal tidfestes, jf. utlånsforskriften 2004 § 2-1 første
ledd.

Praksis ved Sentralskattekontoret for storbedrifter til og med inntektsåret 2004 har vært at føringen i
regnskapet har vært bestemmende for tidfestingen av slike inntekter og kostnader, jf. tidligere sktl. § 14-4
annet ledd. Spørsmålet om aktivering av bankens interne og eksterne kostnader har ikke vært tatt opp på
grunn av nettobehandlingen i regnskapet. Dersom slike kostnader ikke skal ses i sammenheng med mottatte
inntekter, kan det rent prinsipielt stilles spørsmål om vesentlige kostnader bør aktiveres sammen med utlånet
og tidfestes ved realisasjon, herunder ved avdragsbetaling. For interne kostnader gjør imidlertid flere hensyn
seg gjeldende, jf. Gjems-Onstad: Norsk Bedriftsskatterett (6. utg. 2003) s. 173 om utgifter til egne
medarbeidere ved aksjekjøp.

Med den nære sammenheng det er mellom finansinstitusjonenes egne kostnader og mottatte gebyrer, ber vi
departementet vurdere hvorvidt også kostnader – i den utstrekning disse ikke skal aktiveres sammen med
utlånet – bør behandles etter realisasjonsprinsippet for kostnader, jf. sktl. § 14-2 annet ledd.

Det kan også stilles spørsmål om hvorvidt også utkastet første punktum bør inneholde en tilsvarende
tilføyelse (andre inntektselementer knyttet til utlån) til renteinntekter som i annet punktum.

2 Jf. Kredittilsynets rundskriv 10/2005 side 5; merknadene til § 2-1 annet ledd.


