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Høring – endring i reglene om beskatning av aksjegevinster mv. etter utflytting

Vi viser til tilsendt høringsnotat av 13. juni 2006 vedr endring i reglene om beskatning
av aksjegevinster mv. etter utflytting.

Ligningsutvalget ser det positive i at det blir utvidet hjemmel til å beskatte
aksjegevinster mv. ved utflytting til andre land, og at dette blir inntatt i en ny
selvstendig lovhjemmel i § 10-70.

Ligningsutvalget legger til grunn at skatteetatens arbeid med å finne frem til
utgangsverdien på ikke-børsnoterte aksjer mv. vil medføre en del merarbeid om ikke
verdsettelsen blir standardisert. Det er ulike måter å verdsette aksjer mv på når
markedsverdien ikke er kjent gjennom salg på det åpne marked.

For skattyter og skattemyndighetene vil det være en fordel å få en enkel
verdsettelsesmetode som er lett håndterlig. Dette er nødvendig for å kunne håndtere
regelverket med en ressursbruk som vil være forsvarlig.

Utflyttingsskatten kommer til anvendelse når den skattepliktiges samlede
nettogevinsten etter fradrag for tap er over kr 200 000.

Ligningsutvalget kan ikke se at det så langt er tatt standpunkt til om gevinster
tilhørende mindreårige barn skal inngå i beregningen av skattyterens gevinst. Dette må
det tas stilling til.

Ligningsutvalget legger til grunn at blant annet aksjonærregister, elektronisk
innlevering av ligningsoppgaver via Altinn og andre opplysninger som etaten rår over
vil danne et godt grunnlag for å håndtere regelverket. Forutsetningen for dette er at
disse ”hjelpemidlene” fungerer optimalt.

Det legges opp til at beregnet ”utflyttingsskatt” skal korrigeres dersom hele eller deler
av skattyterens aksjeportefølge realiseres. Dette reiser, slik ligningsutvalget ser det,
flere uavklarte problemstillinger.

Enhver realisasjon av aksjer synes å utløse endringssak for å fastsette eksakt gevinst
som igjen skal medføre infordring av korresponderende skatter. Dette kan få den



konsekvens at det vil bli utløst flere seperate endringer og innfordringssaker det
enkelte år, eller for perioden under ett.

Ligningsutvalget antar at dette er forhold som vil medføre et betydelig merarbeid for
likningskontorene. Etter ligningsutvalgets mening bør det legges opp til et system som
begrenser endringssakene mest mulig.

Trondheim, 8. august 2006

Per Helge Rise
leder


