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Oppløsning av deltakerlignede selskap uten realisasjonsbeskatning

Innledning – presentasjon av problemstillingen
Flere tusen jord - og skogeiendommer i Norge eies i sameie1, og mange av disse skattlegges
som deltakerligne de selskap2. Ved skattereformen i 1992 ble det innført nettoligning for
sameier, og fra den tid er eiendommene – i tråd med ligningspraksis – ført som
«selskapseid» (balanseført i selskapet) uten at dette var formelt riktig . Som det vil
fremkomme under gir denne praksisen i dag uheldige innlåsingseffekter idet en oppløsning
av slike sameier medfører bruttobeskatning , også av eiendeler som aldri er blitt formelt
overført til selskapet .

Se også brev fra Norges Bondelag til Finansdepartementet av 29. juni 2 006 hvor disse
problemstillingene ble beskrevet . Brevet , som ikke ble besvart, er vedlagt til orientering.

Eiendommene ble ført i selskapsoppgaven – en praktisk , men ikke korrekt, løsning
Da regelendringene trådte i kraft i 1992, ble det aldri foretatt noen realisasjon fra eier til
selskap med tilhørende oppskriving av inngangsverdier , slik en overføring mellom to
skattesubjekter skulle tilsi, jf. sktl. § 10 - 45 .

Eiendommen ble av forenklingshensyn ført i selskapsoppgaven, fordi både selskapet og
sameie t som sådan uansett skulle nettolignes . Man unngikk derved dobbelt sett med
ligningsoppgaver.

Allerede ved innføringen av nettoligning ble det uttrykt bekymring over at
landbrukseiendommer skatterettslig nå skulle anses å være eiet av selskapet (ANS/DA), og
at skattefritaksregelen (10 - årsregelen) i sktl. § 9 - 3 (6) derfor ikke ville komme til
anvendelse ved salg/oppløsning av selskapet.

Dette spørsmålet ble imidlertid «løst» ved at ligningsmyndighetene hevdet at 10 - årsregelen
(slik den gjaldt frem til år 2004) , kunne benyttes også i slike tilfeller, ved at eiendommen
ble «løftet» skattfritt ut av selskapet . Dette ble ansett for en akseptabel løsning for

1 I følge tall fra SSB er de t over 17000 landbrukseiendommer i Norge som eies av to eller flere personer.
( Tallet inkluderer eiendommer som eies av ektefeller sammen ) .
2 Eiendommer som eies av ektefeller lignes som «felles bedrift» og har ikke deltakerligni ng.
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næringen. En kunne da heller ikke forutse de skattelovendringer som senere ville komme 
og som i dag har medført at mange deltakere sitter med egentlige latente skattefrie 
eiendeler i selskaper.  
 
I 2004 ble 10-årsregelen endret. Frem til 2004 kunne «alminnelig gårdsbruk» som var eid i 
minst 10 år, selges skattefritt (også om den var eid i selskap). Fra 2005 ble imidlertid 10-
årsregelen innskrenket til kun å gjelde ved salg innen familien. Gevinst ved salg ut av 
familien skulle da skattlegges som kapitalinntekt.  
 
Ved skattereformen i 2006 ble deltakermodellen innført som beskatningsmodell for 
deltakerlignede selskaper. Konsekvensen var at prinsippet om uttaksbeskatning ble innført, 
og de samme «innlåste eiendelene» gikk fra å skulle beskattes som kapitalinntekt, til å 
skulle beskattes som utdeling (den gang med opptil 48,16 % skatt – i dag 46,6 %).  
 
Resultatet er dermed at det foreligger en innlåsing av eiendeler i slike deltakerlignede 
selskaper. Disse eiendelene (eiendommene) må etter vår mening kunne realiseres tilbake til 
sameierne/deltakerne uten beskatning for eierne i selskapet.  
 
Det fremstår som tilfeldig at eierne av disse eiendommene har havnet i en slik uheldig 
skatteposisjon. «Eierskiftet» skjedde med ligningsmyndighetenes velsignelse, uten 
gevinstberegning eller oppskrivningsmulighet. For sameierne som hadde eid eiendommen i 
10 år skulle inngangsverdiene i selskapet vært skrevet opp til fulle verdier da eiendommen 
ble «selskapseid». Denne anledningen mener vi må være i behold, men den rettslige 
situasjonen tilsier at løsningen må initieres fra lovgiver. 
 
Det vises for øvrig til den særlige forskriftshjemmel som er gitt for skogsameier som etter 
nye regler ikke lenger anses å drive virksomhet, jf. FSFIN § 8-2-2, hvoretter oppløsning av 
slike kapitalskoger kan skje uten realisasjonsbeskatning. 
 
En tilsvarende mulighet bør også innføres for øvrige sameier hvor det beviselig ligger 
latente skattefrie gevinster.   
 
 
Mulige løsninger 
Innlåsingseffekten medfører etter dagens regler en skattebyrde ved realisasjon /oppløsning 
av det deltakerlignede selskapet (til andre enn innen familien), og hindrer en ellers 
fornuftig oppløsning av selskapet. En god del av de deltakerlignede selskapene som finnes 
i jord- og skogbruket i dag, består av svært mange eiere. Det kan stilles spørsmål ved om 
en slik eierform er hensiktsmessig for rasjonell drift i fremtiden. Vår erfaring er at den 
høye skattebelastningen ved oppløsning er til hinder for at disse eiendommene selges eller 
f.eks. blir overdratt til en av eierne.  
 
En løsning kan være at sameierne nå kan få ta sine andeler ut av selskapet uten 
realisasjonsbeskatning, til skattemessig nedskrevne verdier. Slik vil man opprette det 
egentlige (opprinnelige) eierforholdet.  
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Alternativt må eiendommenes inngangsverdi skrives opp med den skattefrie andelen, etter 
samme prinsipp som ved oppregulering av kostpris ved salg av alminnelig gårdsbruk, jf. 
FSFIN §§ 9-3-1 flg. 
 
 
Vi stiller gjerne til et møte for nærmere å redegjøre for problemstillingen. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Arnstein Tveito      Benthe E. Løvenskiold 
Norges Bondelag      NORSKOG 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
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