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I løpet av 2013 har Basale vokst
ytterligere, og er nå 210 ansatte fordelt
på ingeniører, økonomer, revisorer,
regnskapsførere, advokater, analytikere,
meglere, driftsteknikere, vaktmestere,
prosjektledere, eiendomsutviklere og
administrative oppdragsledere. Vi har
utvidet vår tilstedeværelse nasjonalt
gjennom eierskapet i Basale Tromsø
og Basale Bodø (tidligere Portal
Eiendomsforvaltning). Aktiviteten i
disse selskapene har tilført oss ca.
300.000 m2 i forvaltningsareal. Fra
1. januar 2014 etablerer også Basale
Næringsmegling AS seg med egen
filial i Tromsø, hvor Raymond Gjertzen
fra samme dato vil tiltre stillingen som
næringsmegler og stedlig representant
for vår meglingsvirksomhet. I Stavanger
er vi inne i en flytteprosess, hvor vi i
løpet av året har ambisjoner om å være
ferdig samlokalisert med vår eier OBOS
sin virksomhet. Sentralt beliggende
i Langflåtveien 29 i Stavanger vil vår
avdeling sammen med OBOS sin
organisasjon til sammen bestå knappe
50 ansatte, og vil med dette fremstå
som et av de største fagmiljøene innen
bolig- og næringseiendom i regionen.
På grunn av vekst i aktiviteten i
Drammen med omegn har vi valgt
å etablere oss med eget driftskontor
lokalisert i Bragernes Torg. Dette gir
våre kunder i Drammensregionen
enda tettere oppfølging, og gir oss
en anledning til å øke vår virksomhet
ytterligere i et spennende marked.
Pr.1.september har det blitt en endring
av eierskap i vårt datterselskap i
Sverige. For å kunne tilby en komplett
leveranse
innen
forvaltning
av
eiendom, hadde vi behov for å styrke
selskapet
med
næringsmegling,
finansiell rådgivning og ikke minst
sikre tilgang til internasjonale kunder
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og eiendomsinvestorer. Løsningen ble
et samarbeid med den amerikanske
aktøren CBRE, som i det svenske
markedet tilsvarende var ute etter
å finne en kvalitetsleverandør av
teknisk/administrativ
forvaltning
av næringseiendom. Effekten av
samarbeidet er at begge aktører fikk
tilført komplementær kompetanse og
leveranseevne gjennom det felles eide
selskapet som fra september heter
CBRE Basale AB. Forretningsmessig
gir dette samarbeidet oss muligheter
til hurtig vekst i forhold til nye kunder,
samtidig som vi er i stand til å tilby
eksisterende kunder i Sverige et bredere
spekter av tjenester.
I løpet av høsten har vi fått nye oppdrag
som vil løfte kravene til vår leveranse
ytterligere.
Vi vil bl.a. nevne at DnB Næringseiendom
utvider sitt engasjement hos oss
ved at vi fra 1.1.2014 overtar teknisk
forvaltning og drift av Lade Arena i
Trondheim. Oppdraget representerer 4
eiendommer på til sammen 65.000 m2.
Fra samme dato overtar vi også drift
av 5 eiendommer i Nydalen i Oslo for
Storebrand Eiendom.
Ikke minst er vi svært tilfreds med at
vi er valgt som samarbeidspartner av
Fornebuporten AS. Dette selskapet er
i ferd med å bygge næringseiendom
på 80.000 m2 på Fornebu, hvor
byggestart var 1. mars 2013. HENT
AS er entreprenør for byggeriet, som
p.t. er den største enkeltstående
entreprise i Norge. Basale skal levere
rådgivningstjenester til utbygger i
byggefasen, samt forestå forvaltning
og drift av eiendommen etter
ferdigstillelse.
Ovennevnte er eksempler på at våre
kunder finner at vår kompetanse og
evne til å levere kvalitet gir en merverdi.

Basalerapporten er forfattet av et
tverrfaglig team i Basale, hovedsakelig
fra våre rådgivningsavdelinger. Vi
bruker våre analyser, evalueringer
og kompetanse som grunnlag for å
kunne gi et godt supplement til de
øvrige analyse- og fagpublikasjoner
som finnes. Vi ønsker også å trekke inn
annen ekspertise i markedet som kan
belyse problemstillingene og temaene
fra et annet ståsted enn vårt. Vi håper
rapporten vil bidra til at du som leser
oppdateres og tilføres mer kunnskap
om tema relevante for deg som er
engasjert i investering, utvikling,
forvaltning og drift av næringseiendom.
I denne utgaven av Basalerapporten har
vi lagt spesiell vekt på regelendringer
som
berører
eiendomsbransjen,
med hovedvekt på behandling av
merverdiavgift og skatt. I tillegg
berører vi endringer i aksjeloven og
organisering av eiendomsselskaper.
Vi
håper
denne
utgaven
av
Basalerapporten
fanger
din
interesse. Vår neste utgave av
rapporten kommer i juni 2014, og vil
tradisjonen tro blant annet inneholde
oppdatert
nøkkeltallsanalyser.
Vi
vil gjerne oppfordre våre lesere av
Basalerapporten til å ta kontakt med
vår finansielle rådgivere både med
hensyn til spørsmål vedrørende innhold
i vår rapport og ikke minst forslag til
forbedringer.
Vennlig hilsen

Hilmar Auran
Adm. direktør
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gjesteskribent i Basalerapporten
Som gjesteskribent denne gangen
har vi fått Astrid Bruland, som er
masterstudent ved Universitetet i Oslo,
til å presentere sin masteroppgave.
Astrid har benyttet vårt kontor i
Trondheim som «skrivestue» i
arbeidet med sin oppgave som
omhandler skattemessig behandling
av
leietakertilpasninger
av
næringseiendom.
Basale synes det er viktig å ha
et tett samarbeid opp mot ulike
utdanningsinstitusjoner.

Pr i dag har vi tett samarbeid med
både NTNU, BI og Handelshøgskolen
i Trondheim. Vi har knyttet til
oss studenter som kontinuerlig
gjennomfører
prosjektog
masteroppgaver i samarbeid med
Basale.
Vi har videre sammen med OBOS
inngått en Partneravtale med NTNU,
Senter for Eiendomsutvikling og
forvaltning.
Formålet med avtalen er å fremme faglig
samarbeid om utvikling og formidling

av kunnskap om eiendomsutvikling
og –forvaltning, som skal komme
bransjen til gode. Basale skal sammen
med Senteret være pådriver for at
NTNU skal tilby forskningsbasert
utdanning av høy kvalitet og relevans
for eiendomsbransjen. Det legges
vekt på aktivt nettverkssamarbeid
gjennom deltakelse i felles aktiviteter.
Avtalen legger til rette for etablering
av kontakt mellom partnerbedriften og
studenter, med tanke på prosjekt og
masteroppgaver og rekruttering. Flere
av Basales ansatte gjennomfører også
gjesteforelesninger ved Senteret.

Om du ønsker å motta Basalerapporten før alle andre, og vil ha denne i
elektronisk form, kan du gå inn på www.basale.no og abonnere på Basales nyhetsbrev.
Du finner også tidligere utgaver av rapporten på vår nettside.
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Begrensning av rentefradrag for selskaper

Jørgen Skjetne
Regnskapsleder
Basale AS

Begrensning av rentefradrag for selskaper

I utgangspunktet er det fradrag for rentekostnader
etter bestemmelsene i skattelovens § 6-40.
Finansdepartementet sendte i april 2013 ut
et høringsnotat med forslag om å innføre
fradragsbegrensning for gjeldsrenter når
låntaker og långiver er nærstående parter
(i samme konsern)
Finansdepartementet ønsker med dette
å redusere flernasjonale konsern sin
mulighet til å plassere for høy andel av
konsernets gjeld i selskaper som skatter
til land med relativt høye skattesatser
og større mulighet for skattefradrag for
gjeldsrenter. Forslaget får imidlertid
også anvendelse for norske selskaper,
samt selskaper innenfor ett og samme
skattekonsern. Flere europeiske land
har lignende regelverk, deriblant
Tyskland, Danmark og Sverige.

Med
noen
justeringer
ble
høringsforslaget fulgt opp i Stoltenberg
II regjeringas statsbudsjett for 2014 og
videre i revidert statsbudsjett fra Solberg
regjeringen. Rentebegrensningsregelen
er foreslått innført med virkning fra og
med inntektsåret 2014, og gjelder også
rentekostnader på gjeld etablert før
2014.
Som
kompensasjon
for
skatteskjerpelsen
er
skattesatsen
på
alminnelig inntekt foreslått redusert fra
28 % til 27 %.

Hovedtrekk
Beregningsgrunnlaget for
rentefradraget
Beregningsgrunnlaget er foreslått
satt til alminnelig inntekt tillagt netto
rentekostnader
(rentekostnader
fratrukket renteinntekter) og skattemessige avskrivninger.
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Eventuelt fremførbart underskudd som
er benyttet og konsernbidrag inngår
i alminnelig inntekt, og vil påvirke
beregningsgrunnlaget.
Beregningen
innebærer således en skattemessig
tilnærming til resultatbegrepet EBITDA
basert på skattemessige inntekter og
kostnader ved ligning. Regjeringen
foreslår at det maksimale fradrag
for interne rentekostnader settes til
30 % av dette beregningsgrunnlaget.
Begrensningen i rentefradraget skal
beregnes for hvert enkelt selskap, selv
om selskapet inngår i ett og samme
skattekonsern.
Det
er
bare
renter
mellom
nærstående parter som omfattes av
begrensningsreglene. Med nærstående
parter menes direkte eller indirekte
eierskap eller kontroll på minst 50 % i
løpet av inntektsåret. Forslaget gjelder
typisk i mor-datter strukturer og der
det er indirekte interessefellesskap
mellom søsterselskap med videre.
Konsernkontoordninger vil rammes av
forslaget. For å begrense omgåelser av
regelverket vil også noen typer eksterne
lån bli betraktet som interne. Dette
gjelder typisk «back to back lån», det vil
si tilfeller der et lån mellom nærstående
indirekte gis via uavhengig tredjepart.
Det gjelder også eksterne lån hvor
sikkerhetsstillelser eller garantier er
stilt fra et nærstående selskap. I tillegg
omfattes over- og underkurs ved
låneopptaket og obligasjonsdelen av
sammensatte obligasjoner. Aktiverte
byggelånsrenter inkluderes foreløpig
ikke.

Begrensning av rentefradrag for selskaper

Beregningsregelen
vil kun komme til
anvendelse om netto
rentekostnader i
selskapet overstiger
et gitt terskelbeløp
som regjeringen
har foreslått satt til
MNOK 5
Terskelbeløp
Beregningsregelen vil kun komme til
anvendelse om netto rentekostnader i
selskapet overstiger et gitt terskelbeløp
som regjeringen har foreslått satt
til MNOK 5. Selskap med netto
rentekostnader under MNOK 5
kommer med andre ord ikke inn
under
rentebegrensningsreglene.
Dersom
netto
rentekostnader
overstiger dette beløpet vil imidlertid
rentebegrensningsregelen gjelde for
alle de interne rentekostnadene.

Eksempel 1:
+
+
=

Netto rentekostnader kun til nærstående

Alminnelig inntekt (før virkning av rentebegrensningsregelen)
Skattemessige avskrivninger					
Netto skattemessige rentekostnader				
Beregningsgrunnlag					

20
4
16
40

Rentefradragsramme 30 %					
Avskåret rentefradrag					
Alminnelig inntekt (etter virkningen av rentebegrensningsregelen)

12
4
24

I eksempel 1 vil betalbar skatt øke med (4x0,27) 1,08 som følge av rentebegrensningsregelen.
Avskåret rentefradrag på 4 kan fremføres i de ti påfølgende årene

Eksempel 2:

		

Netto rentekostnader består både av eksterne renter
og renter til nærstående

+
+

Alminnelig inntekt (før virkning av rentebegrensningsregelen)
Skattemessige avskrivninger					
Netto skattemessige rentekostnader				

20
4
16

=

Beregningsgrunnlag					

40

Rentefradragsramme 30 %					
Eksterne rentekostnader					
Tillatte fradrag for netto interne rentekostnader			
Avskåret rentefradrag					
Alminnelig inntekt (etter virkningen av rentebegrensningsregelen)

12
13
0
3
23

=

(herav 13 i eksterne og 3i interne rentekostnader)

I eksempel 2 vil betalbar skatt øke med (3x0,27) 0,81 som følge av rentebegrensningsregelen.
Avskåret rentefradrag på 3 kan fremføres i de ti påfølgende årene

Lån: 1000 m. NoK.

Lån
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Begrensning av rentefradrag for selskaper

Fremføringsadgang
Rentefradrag som avskjæres skal kunne
fremføres til fradrag i de 10 påfølgende
inntektsårene.
Fradragsføring
vil
imidlertid være betinget av at
fremført rentefradrag ligger innenfor
fradragsrammen for selskapet for det
aktuelle inntektsåret.

Eiendomsbransjen
er forholdsvis
kapitaltung og vil
være en bransje som
rammes hardt
Konsekvenser
Eiendomsbransjen
er
forholdsvis
kapitaltung og vil være en bransje
som rammes hardt. Selv om
rentefradraget blir begrenset for ett
selskap, vil nærstående långiver med
skatteplikt i Norge bli skattlagt for
renteinntekten. For eksempel vil dette
omfatte konsernkontoordninger og
konsernforhold hvor innlån skjer på
morselskapsnivå. Reglene vil med
andre ord innebære økt effektiv
skattesats for de som rammes.
Forslaget forutsetter at alminnelig
inntekt som følger av avskjæring ikke
skal kunne avregnes mot underskudd
eller
avgis
som
konsernbidrag.
Selskaper som isolert sett får positiv
alminnelig inntekt som følge av
avskjæringen kan dermed ikke unngå
betalbar skatt selv om selskapet eller
andre konsernselskap har fremførbare
underskudd.
Ekstern gjeld «erstatter» intern gjeld i
økende grad. Gjelden reklassifiseres til
intern gjeld dersom det stilles sikkerhet
fra nærstående, så det er grunn til å
anta økte lånekostnader om man skal
unngå at det skjer, siden långiver da vil
se på samlet sikkerhet som svakere.
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Noen tilpasningsmuligheter
Mulighetene til å tilpasse seg de nye reglene vil variere fra selskap til selskap, og
konsern til konsern. Det må gjennomføres konkrete beregninger og vurderinger
for å se konsekvensene for det enkelte selskap, samt for å finne de beste tiltak
for mulig tilpasning.
Øke fradragsrammen
Det kan være mulig å øke fradragsrammen for eksempel gjennom optimalisering
av konsernbidrag i et konsern.

Konvertering til egenkapital
Konserninterne lån fra mor konverteres til egenkapital. Dette kan gjennomføres
raskt, og uten negative skattekonsekvenser. For å få full effekt må det
gjennomføres før 31.12.2013.

Restrukturering – Fusjon
Man kan se på mulighetene for å fusjonere to eller flere selskap i et konsernforhold
for å eliminere interne lån.

Refinansiering
En mulighet er å refinansiere interne lån til eksterne lån. Da må en fjerne eventuell
krysspant eller garantier fra mor. Det er sannsynlig at långiver vil beregne en økt
margin på lånet som følge av endret sikkerhetsstillelse. Majoriteten av lån i et
konsern vil normalt være garantert av andre selskaper i konsernet. Det antas at
det vil bli vesentlig vanskeligere å få ekstern finansiering på plass i et konsern
enn hva som er tilfelle i dag dersom slike lån ikke kan sikres med garantier fra
konsernselskaper.

KONKLUSJON
De foreslåtte reglene for begrensning av rentefradrag ser ut til å bli vedtatt
med virkning fra 01.01.2014, dog er det fortsatt noe usikkerhet knyttet til
detaljutformingen av regelverket. Eiendomsbransjen blir hardt rammet, og man
bør se på konkrete konsekvenser for det enkelte selskap / konsern for om mulig
å gjøre nødvendige tilpasninger i tide.

PROSJEKTPLANLEGGING – TENK MVA FØR IGANGSETTELSE

Vibeche Torgersen Hatlebrekke
Senior regnskapsfører
Basale AS

PROSJEKTPLANLEGGING – TENK MVA FØR IGANGSETTELSE

Med god prosjektplanlegging, er det muligheter for
store mva-besparelser ved nybygg, leietakertilpasninger
og større eller mindre på-/ombygginger
Ved å kartlegge de avgiftsmessige
konsekvensene ved gjennomføring
av et tenkt prosjekt før oppstart, kan
man unngå de verste fallgruvene. Når
prosjektet først er igangsatt er man fort
«avgiftsmessig» bundet av de valgene

anskaffelser til bruk i disse lokalene.
Gjelder anskaffelsene varer og tjenester
til lokaler som benyttes av en ikkeavgiftspliktig leietaker, for eksempel
undervisning eller statlige tjenester,
er det ingen mva-fradrag for byggeier.

En byggeier som har planer om å gjennomføre
store prosjekter på sine eiendommer, bør
derfor sørge for å ha en prosjektledelse med
god kompetanse også innenfor skatt og avgift
man har gjort, og det vil være vanskelig
å gjøre tilpasninger i ettertid. God
prosjektplanlegging krever imidlertid til
dels inngående kunnskap om merverdiavgiftsreglene. En byggeier som
har planer om å gjennomføre store
prosjekter på sine eiendommer, bør
derfor sørge for å ha en prosjektledelse
med god kompetanse også innenfor
skatt og avgift. Tverrfaglig kompetanse
vil være avgjørende for et godt resultat.

Fellesanskaffelser som gjelder både
den pliktige og avgiftsfrie bruken,
innrømmes forholdsmessig fradrag.

Hva omfattes av
mva-justeringsreglene?

Ny-, på- eller ombygging, hvor
investeringen utgjør min. kr 400 000 eks
mva (min. kr 500 000 inkl mva) omfattes
av justeringsreglene. Justeringsreglene
innebærer at mva-fradraget man får
(eller ikke får) på ferdigstillelsestidspunktet, er avhengig av bruken av
lokalet de påfølgende 10 årene etter
ferdigstillelse. Eksempelvis vil en
tilpasning utført for en avgiftspliktig

Hvorvidt man får fradrag eller ikke
for inngående mva ved anskaffelser
til fast eiendom, er avhengig av
bruken av lokalene. Dersom leietaker
driver avgiftsmessig virksomhet i
lokalene, får byggeier fradrag for sine

leietaker, gi 100 % mva fradrag ved
ferdigstillelse. Men dersom denne
leietakeren flytter ut etter 5 år og
erstattes av en avgiftsfri leietaker som
leier lokalet de neste 5 årene – vil 50 %

av mva fradraget måtte tilbakebetales
ved at man i år 6 til år 10 tilbakebetaler
10 % av mva- fradraget ved årlig
mva-justering. Blir lokalet i løpet av
10-årsperioden stående ledig, gjelder
mva-statusen som var på tidspunktet
for ferdigstillelse.
Mva-justeringsreglene gjelder kun for
ny-, på- eller ombygginger som etter
skattelovens regler skal aktiveres.
Byggetiltak som skattemessig anses
å være vedlikehold omfattes ikke
av justeringsreglene. I mange
tilfeller vil fordelingen mellom
aktivering/ kostnadsføring gi
samme resultat både etter
regnskaps- og skattemessige
regler. Men disse regelsettene
er forskjellige, og det er verdt
og merke seg at når det
kommer til mva-justering,
så er det de skattemessige
vurderingsreglene
som
gjelder. Også dette er et
komplisert
regelverk,
hvor man i praksis ofte
erfarer at «ingen»
byggetiltak er like
og at hvert enkelt
byggetiltak
må vurderes
særskilt.
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vurderingen hvorvidt et byggetiltak
kan gjennomføres uavhengig av et
annet eller ikke.
som innebærer at leietaker har
en plikt til å betale leie og en rett til å
benytte lokalene.

Hva er et byggetiltak?
Når starter
justeringsperioden?
Justeringsperioden
starter
når
byggetiltaket er ferdigstilt. Tidspunkt
for ferdigstillelse fastsettes ut i fra
når man får ferdigattest og/eller
brukstillatelse. For mindre byggetiltak
hvor ferdigattest/brukstillatelse ikke
kreves, gjelder tidspunktet for når
arealene ble tatt i bruk, evt. dato for
mottatt sluttfaktura.
Etter ferdigstillelse har byggeier 6
mnd. på å fremskaffe leietaker. For å
kunne fradragsføre inngående mva på
byggetiltaket, er kravet at lokalet innen
6 måneder etter ferdigstillelse må være
utleid til en mva-pliktig leietaker. Det
stilles da krav om en effektiv leieavtale
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Et byggetiltak er et prosjekt som
fremstår som en naturlig enhet. For
nybygg kan hele bygget utgjøre ett
og samme byggetiltak, mens man på
eksisterende bygg samtidig kan ha flere
ulike ny-, på- eller ombygginger som
utgjør mange adskilte byggetiltak. Leietakertilpasninger regnes normalt som
selvstendige byggetiltak. Prosjektets
selvstendighet vil være avgjørende i
vurderingen av om det er et eller flere
byggetiltak. Eksempelvis vil momenter
som at prosjektet omfattes/ eller ikke
omfattes av samme byggetillatelse
eller samme hovedentreprise, kunne
få betydning for vurderingen av om
det foreligger et eller flere byggetiltak.
Tilsvarende kan man også ta med i

For å unngå at flere ulike prosjekter
blir å betrakte som et byggetiltak,
kan byggeier blant annet sørge
for
å
gjennomføre
separate
anbudsprosesser, og opprette egne
budsjetter og regnskap for de enkelte
byggetiltakene. Dette må imidlertid
gjenspeile realitetene i prosjektet og
ikke utgjøre en kunstig oppdeling av
byggetiltak for å omgå reglene.

Nybygg – ett eller flere
byggetiltak?
Ved oppføring av nye bygg er det
en kjent situasjon at man ikke har
alle leietakerne på plass verken ved
byggestart eller ved ferdigstillelse. Det
som da ofte skjer er at råbygget og de
utleide arealene ferdigstilles, mens
man avventer ferdigstillelsen av ikke
utleide lokaler til kontrakter med nye
leietakere er inngått. I utgangspunktet
er nybygget ett byggetiltak – men man

PROSJEKTPLANLEGGING – TENK MVA FØR IGANGSETTELSE

Prosjektets selvstendighet vil være
avgjørende i vurderingen av om
det er et eller flere byggetiltak
ønsker ikke at justeringsperioden skal
starte for hele bygget før bygget er fullt
utleid.
Finansdepartementet
åpner
for
at man skal kunne slippe å starte
justeringsperioden for hele bygget,
når kun deler av bygget er tatt i bruk
eller kun deler av lokalene er gitt
midlertidig
brukstillatelse.
Dette
vil i praksis medføre at det vil løpe
flere justeringsperioder på samme
bygg med ulike starttidspunkt.
Byggeier må da ha oversikt over
hvilke investeringer som inngår i
de ulike justeringsperiodene og
Basales anbefaling til byggeiere
hvilke lokaler som omfattes.
ved gjennomføring av prosjekter
Dette er også aktuelt for
nybygging som er inndelt i flere
byggetrinn. Her vil bygget utvikles
gradvis og må derfor samtidig
anses å bli fullført gradvis. Det er
i følge Finansdepartementet ikke
hensiktsmessig at enkelte lokaler
skal anses fullført utelukkende
som en konsekvens av at andre
lokaler ferdigstilles/ tas i bruk
og at disse ikke fullførte lokalene
dermed blir avskåret fra adgangen
til tilbakegående avgiftsoppgjør.
Det overordnede formålet om at
justeringsreglene skal sørge for
at fradragsretten gjenspeiler bruken
over ti år, samsvarer også bedre med en
praksis hvor justeringsperioden starter
til forskjellige tidspunkt avhengig av
når de enkelte lokalene i nybygget blir
ferdigstilt.
Det er ikke gitt noen konkrete
føringer for hvordan anskaffelseskostnadene tilknyttet råbygget og
faste tekniske installasjoner som
gjelder bygningskroppen generelt
skal behandles, men etter Basales

• Skatte- og avgiftsmessige konsekvenser av prosjektet må kartlegges før
prosjektet igangsettes. Det kan være kostbart og tidkrevende å korrigere for dårlig
prosjektplanlegging i etterkant – i verste fall er det allerede foretatt irreversible
disposisjoner som kan medføre varige mva-tap for byggeier.
• Ta bevisste valg i forhold til hvilke arbeider som skal omfattes av de ulike
byggetiltakene som iverksettes.
• Vær nøye med dokumentasjon av utført arbeid og sørge for at også
underleverandører dokumenterer hvilke arbeider og tjenester som er utført.

oppfatning bør også disse kostnadene
kunne fordeles forholdsmessig og
således ferdigstilles trinnvis i takt med
ferdigstillelsen av de enkelte lokalene i
bygget.

Mindre byggetiltak
– splitte opp eller kjøre
felles prosjekter?
Dersom det er flere mindre arbeider
som skal utføres på bygget som ikke
nødvendigvis må utføres samlet, kan
det være hensiktsmessig å se om
prosjektene bør splittes opp i flere

mindre byggetiltak. Spesielt kan dette
være fornuftig dersom prosjektene hver
for seg utgjør mindre enn kr 400 000
eks mva – og arbeidene gjelder lokaler
som benyttes av en avgiftspliktig
leietaker. Eksempelvis kan man etablere
nytt trappeløp som et byggetiltak og
utbedring av fasaden som et annet. Når
beløpene er under justeringsgrensen,
slipper man mva-justering og fradraget
på
ferdigstillelsestidspunktet
er
endelig.
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Beregning av leiepåslag

Vibeche Torgersen Hatlebrekke
Senior regnskapsfører
Basale AS

Tor Inge Våge
Senior rådgiver
Basale AS

Beregning av leiepåslag til ikke momspliktige leietakere
For å eksemplifisere problemstillinger
knyttet
til
prosjektplanlegging
vedrørende merverdiavgift er det
laget et enkelt case der et nybygg skal
settes opp. Det er illustrert med to
alternativer for leietakere; alternativ 1
med mva-pliktig leietaker og alternativ
2 med ikke mva-pliktig leietaker.
Det er forutsatt leieperiode for første
leietaker til 10 år (jf 10-årsperioden for
justeringsreglene), og at bygget blir
solgt til lik verdi etter utløp av denne
kontrakten for begge alternativene.
En kan ofte se tilfeller der det blir lagt
på 25 % i leie til ikke mva-pliktige
leietakere, og dette er forutsatt i
eksempelet. Videre vil en i alternativ
2 ikke få fradrag for merverdiavgift for
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Alternativ 1

Alternativ 2

Leietaker

FORUTSETNINGER

Mva-pliktig

Ikke mva-pliktig

Byggekostnad

20 000 kr/m2

25 000 kr/m2

10 000 m2

10 000 m2

1 500 kr/m2

1 875 kr/m2

150 kr/m2

188 kr/m2

Avkastningskrav

8,0 %

8,0 %

Kontraktsvarighet

10 år

10 år

KPI

1,5 %

1,5 %

300 000 000

300 000 000

32 400 000

8 300 000

Areal
Leie
Eierkostnad

Verdi eiendom utløp kontrakt
NNV

byggekostnadene eller eierkostnadene,
noe som gir 25 % høyere kostnadsnivå.
Det er videre forutsatt at all risiko
knyttet til leietaker er lik i de to
alternativene.

Gitt ovenstående forutsetninger gir
dette en netto nåverdi som er 24 MNOK
høyere for alternativ 1 sammenlignet
med alternativ 2. For at alternativene
i dette tilfellet skal bli indifferente må
leien i alternativ 2 økes til 2 240 kr/m2,
noe som i dette tilfellet tilsvarer en
økning av leienivået fra alternativ 1 med
49,4 %.
Det er en rekke av forutsetningene som
påvirker hvor mye leienivået må økes
for at de to alternativene skal bli like, og
dette er følgelig kun et eksempel under
de gitte forutsetninger.

Beregning av leiepåslag

LEIETAKERTILPASNING
For å vise hvordan ulike forutsetninger
påvirker påslaget på leienivået til en
ikke mva-pliktig leietaker er dette
eksemplifisert gjennom et tenkt
eksempel med en leietakertilpasning
med to alternative leietakere.
I dette tilfellet gir et påslag på 25 %
til ikke mva-pliktig leietaker høyere
nåverdi.
I
sensitivitetsanalysen
nedenfor vises det hvilket påslag en må
ha på en ikke mva-pliktig leietaker for at
alternativene skal være indifferente gitt
ulikt avkastningskrav og merleie for en
mva-pliktig leietaker.

FORUTSETNINGER
Leietaker
Leietakertilpasning
Areal
Påslag leie
Avkastningskrav
Kontraktsvarighet
KPI
NNV

Alternativ 1

Alternativ 2

Mva-pliktig

Ikke mva-pliktig

3 000 kr/m2

3 750 kr/m2

3 000 m2

3 000 m2

800 kr/m2

1 000 kr/m2

8,0 %

8,0 %

5 år

5 år

1,5 %

1,5 %

800 000

1 000 000

PÅSLAG LEIE IKKE MVA-PLIKTIG LEIETAKER FOR INDIFFERENTE ALTERNATIVER
Avkastningskrav

Merleie leietakertilpasning mva-pl leietaker
400

600

800

1 000

1 200

6%

43,3 %

28,8 %

21,6 %

17,3 %

14,4 %

7%

44,5 %

29,6 %

22,2 %

17,8 %

14,8 %

8%

45,7 %

30,5 %

22,8 %

18,3 %

15,2 %

9%

46,9 %

31,3 %

23,5 %

18,8 %

15,6 %

10 %

48,1 %

32,1 %

24,1 %

19,3 %

16,0 %

Forklaring til tabell
Gitt avkastningskrav på 8 % og at leietakertilpasningen vil medføre en merleie til en pliktig leietaker på 800 kr/ m2, vil dette
medføre at merleien til en ikke pliktig leietaker må økes ytterligere 22,8 % for at alternativene skal være nøytrale.

I tilfeller der leietakertilpasningen
(investeringen) isolert sett gir kr 0,- i
netto nåverdi vil et påslag på 25 %
i leie til en ikke mva-pliktig leietaker
gjøre at alternativene er like gode. Hvis
nåverdien er positiv (leietakers merleie
i forbindelse med tilpasning har høyere
verdi enn investeringen) vil det være
tilstrekkelig med et lavere påslag enn
25 % til ikke mva-pliktige leietakere,
mens ved investeringer med negativ
nåverdi (huseier tar deler av kostnaden
ved leietakertilpasningen) må påslaget
til en ikke mva-pliktig leietaker være
større enn 25 %.

NNV
investering

Påslag ikke
mva-pliktig

=0
<0
>0

= 25 %
> 25 %
< 25 %
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merverdiavgiftsregelverket

Ola Ustad
Senior regnskapsfører
Basale AS

Forslag til endringer i merverdiavgiftsregelverket om
frivillig registrering av utleie av bygg eller anlegg

Finansdepartementet har i et høringsnotatet som ble
lagt fram den 24. september 2013 kommet med forslag
om endringer i merverdiavgiftsregelverket for frivillig
registrering
Bakgrunn
Utleie av fast eiendom er i
utgangspunktet unntatt fra den
generelle
merverdiavgiftsplikten.
Utleiere av bygg eller anlegg kan
imidlertid la seg frivillig registrere i
Merverdiavgiftsregisteret. En frivillig
registrering medfører rett til å kreve
fradrag for inngående merverdiavgift
for påløpte kostnader knyttet til
utleievirksomheten, samt en plikt til å
ilegge merverdiavgift på leievederlaget.
Dette er under forutsetning av at
leietaker er momsregistrert og
driver avgiftspliktig virksomhet i
lokalene.
Finansdepartementet

av bygg eller anlegg oppheves.
Forslaget innebærer blant annet
at næringsdrivende og offentlig
virksomhet
som
driver
annen
avgiftspliktig virksomhet, under visse
forutsetninger, automatisk anses å
være frivillig registrert for utleie av
fast eiendom. I tillegg foreslås det en
endring i virkningstidspunktet for når
den frivillige registreringsordningen
skal gjelde fra. Dette vil gi utleiere
noe lenger tid til å områ seg uten å
miste retten til en effektiv fradragsrett.
Forslaget
krever
endringer
i
merverdiavgiftsloven.

Finansdepartementet foreslår at kravet til
søknad om frivillig registrering for allerede
avgiftsregistrerte utleiere av bygg eller anlegg
oppheves
har i et høringsnotatet som ble
lagt fram den 24. september 2013
kommet med forslag om endringer i
merverdiavgiftsregelverket for frivillig
registrering.
Finansdepartementet foreslår at kravet
til søknad om frivillig registrering for
allerede avgiftsregistrerte utleiere
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Formålet med forslagene er å
modernisere
merverdiavgiftsregelverket for frivillig registrering, slik at
det skal være enkelt, oversiktlig og for å
unngå utilsiktede virkninger spesielt for
utleiere som driver annen avgiftspliktig
virksomhet.
Bakgrunnen er blant annet den kritikk

som har vært rettet mot gjeldende
ordning, herunder kritikken knyttet
til de store negative virkningene
manglende eller for sen registrering vil
kunne medføre for utleierne.
I høringsnotatet fremkommer det også
at det zpågår en utredning knyttet til
hvorvidt man bør gjøre omsetning av
nye bygninger merverdiavgiftspliktig.
Finansdepartementet ønsker å se
omsetning og utleie i sammenheng,
og det varsles i høringsnotatet at det
vil kunne komme forslag til endringer
i merverdiavgiftsloven også knyttet til
omsetning av nye bygninger.

Automatisk frivillig
registrering av ordinært
registrerte virksomheter
Forslaget vil, dersom det blir vedtatt,
medføre at ordinært registrerte
virksomheter
kan
behandle
utleie av næringseiendom som
merverdiavgiftspliktig uten særskilt
frivillig registrering forutsatt at utleien
skjer til merverdiavgiftspliktig eller
kompensasjonsberettiget virksomhet.
For å anses ”automatisk registrert” er
det et krav at ”leieforholdet behandles
som merverdiavgiftspliktig”. Hvorvidt
dette vilkåret er oppfylt beror på
en konkret helhetsvurdering, hvor
det sentrale momentet er hvorvidt
leien faktureres med merverdiavgift,
bokføres som merverdiavgiftspliktig
og inntas i omsetningsoppgavene
for virksomheten. Det er ikke alene
tilstrekkelig at det er gjennomført
fradragsføring
av
inngående
merverdiavgift.

merverdiavgiftsregelverket

Bestemmelsen medfører at en frivillig
registrering etter merverdiavgiftsloven kan skje
med virkning fra og med den oppgaveterminen
som utløp de siste seks måneder før søknaden
om frivillig registrering ble sendt
For inngåtte leiekontrakter, hvor
leieobjektet ikke er overtatt, vil det være
tilstrekkelig for å anses frivillig registrert
at det i leiekontrakten fremkommer
at leien skal faktureres med
merverdiavgift. For allerede ordinært
registrerte virksomheter vil således de
negative virkninger som en manglende
frivillig registrering etter dagens ordning
vil kunne medføre, i stor grad avhjelpes.
Imidlertid vil det kunne oppstå
problemstillinger knyttet til vilkåret
om at leieforholdet ”behandles” som
merverdiavgiftspliktig, og det sikreste
vil derfor uansett være å gjennomføre
en vanlig frivillig registrering i tillegg
til en ordinær registrering – noe
Finansdepartementet også oppfordrer
til.

Kostnader pådratt før den frivillige
registreringen anses etablert, kan ikke
fradragsføres uten at det godkjennes
et
tilbakegående
avgiftsoppgjør.
Tilbakegående avgiftsoppgjør kan ikke
gis dersom anskaffelsen først tas i
bruk utenfor avgiftspliktig virksomhet.
Dersom en utleier i dag leier ut et
nybygg til en leietaker og glemmer å
frivillig registrere seg før utløpet av
den avgiftsterminen omsetningen
overstiger
registreringsgrensen
på NOK 50.000, er retten til
tilbakegående
avgiftsoppgjør
etter gjeldende regler tapt. Man
vil da være henvist til å benytte
justeringsreglene for å kunne
fradragsføre
den
aktuelle
inngående merverdiavgiften.

Vi påpeker at kravet til særskilt søknad
fortsatt vil gjelde uendret for de som
ikke anses ”automatisk registrert”.
Dette vil typisk være SPV-selskaper
eller selskaper som ikke driver annen
ordinær avgiftspliktig virksomhet.
Søknad om frivillig registrering må
derfor sendes til skattemyndighetene
for at slike selskaper skal kunne anses
frivillig registrert.

Finansdepartementet foreslår
nå å innta en ny
bestemmelse
i
merverdiavgif tsloven
for virksomheter
som
fremdeles
vil måtte sende
særskilt søknad om
frivillig
registrering.
Bestemmelsen medfører
at en frivillig registrering
etter
merverdiavgiftsloven
kan
skje med virkning fra og med den
oppgaveterminen som utløp de siste
seks måneder før søknaden om frivillig
registrering ble sendt.

Endret virkningstidspunkt
for en frivillig registrering
Både for utleiere som må sende
særskilt frivillig registrering og for
utleiere som automatisk anses som
frivillig registrert i samsvar med
forslaget, foreslår Finansdepartement
å endre virkningstidspunktet som
skal gjelde for en frivillig registrering.
Etter dagens regler gis en frivillig
registrering virkning kun fra og
med den avgiftsterminen søknad
om frivillig registrering godkjennes.

For
virksomheter
som
anses
automatisk registrerte, foreslås det
at en frivillig registrering gis virkning
fra og med den oppgaveterminen
som utløp de siste seks måneder før
avgiftsbehandlingen av utleieforholdet
ble tilkjennegitt. I kravet «tilkjennegitt»

ligger det samme som i kravet om
at utleieforholdet må «behandles
som
merverdiavgiftspliktig»,
jfr det som er skrevet om dette
ovenfor. Registrering kan kun skje
fra og med den avgiftsterminen
leiekontrakt med avgiftspliktig eller
kompensasjonsberettiget virksomhet
er inngått og omsetningsgrensen på
NOK 50.000 er oppnådd. Reglene om
forhåndsregistrering vil gjelde uendret.
Den største effekten av lovforslagene
vil være at utleier vil ha noe lengre tid på
å områ seg før retten til tilbakegående
avgiftsoppgjør går tapt. En utleier som
glemmer å frivillig registrere seg etter
å ha ferdigstilt og utleid et bygg, kan
søke om frivillig registrering med effekt
for en av de avgiftsterminene som
utløp innen seks måneder før
søknaden om frivillig
registrering sendes
eller utleieforholdet
tilkjennegis
som
merverdiavgiftspliktig.

En
effekt
vil også være
at den frivillig registrerte
utleiers alminnelige fradragsrett
kan strekke seg lengre tilbake i
tid enn etter gjeldende regler. Vi
påpeker at virkningstidspunktet for
fellesregistreringer ikke foreslås endret,
slik at en fellesregistrering vanligvis kun
gis avgiftsmessig effekt fra og med den
avgiftsterminen
fellesregistreringen
gjennomføres.
Høringsfristen for forslaget er satt til 6.
januar 2014.
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Gjesteartikkel

Astrid Bruland
Masterstudent ved
Universiteteti Oslo

Den skattemessige behandlingen av
leietakertilpasninger av næringseiendom

Leietakertilpasninger og skatt er et relativt nytt
problemområde og er i media omtalt som blant
annet «kostnadsfelle», «skattemessige fallgruber» og
«udetonerte skattebomber». Dette fordi løsningene
på problemstillinger tilknyttet skattlegging av leietakertilpasninger kan få store økonomiske konsekvenser
både for leietaker og utleier
I min masteroppgave om skattemessig
behandling av leietakertilpasninger
av næringseiendom har jeg gjort rede
for inntekts- og formuesbeskatning
i de mest praktiske typetilfellene av
leietakertilpasninger. Jeg har kun
behandlet tilfellene der tilpasningen må
anses som en påkostning, ikke der den
regnes som vedlikehold. Jeg vil i denne
artikkelen gi en kort oppsummering av
rettstilstanden på området.

Utleier påkoster
I tilfellene der utleier påkoster
leietakertilpasningen
mot
en
oppjustering av leien, oppstår det
normalt ingen særskilte skattemessige
problemstillinger.
Aktivering
og
avskrivning av tilpasningen blir som for
alle andre påkostninger av bygget, og
den økte leien beskattes som alle andre
leiejusteringer.

Leietaker påkoster og det
skal foretas fjerning
Siden
utgangspunktet
etter
Husleielovens § 10-2 (2) er at leietaker
skal overlevere lokalet i samme stand
som ved starten av leieperioden,
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vil leietaker ha en rett til å ta med
seg tilpasningen dersom dette er
fysisk mulig. Det vil også kunne være
inngått avtale om at leietaker skal ta
med seg eller på annen måte fjerne
leietakertilpasningen ved leieperiodens
utløp.
Leietaker må anses som skattemessig
eier av leietakertilpasningen både
under og etter leieperioden. Leietaker
vil derfor kunne aktivere tiltaket for
saldoavskrivninger fra tidspunktet
for påkostningens ferdigstillelse. Det
kan oppstå spørsmål om i hvilken
saldogruppe tilpasningen skal aktiveres,
særlig om hvorvidt påkostningen
kan saldoavskrives i gruppe i) for
forretningsbygg, selv om leietaker
ikke
eier
selve
bygget.
L igning smyndighe tene
har i disse tilfellene lagt
til grunn at aktiveringen
skal
tilføres
samme
saldogruppe som det påkostede
driftsmiddelet
(Lignings-ABC,
Driftsmiddel – Allment om fradrag
for inngangsverdi, 6.6). At
leietaker kun eier tilpasningen

og ikke selve bygget, vil derfor ikke
få betydning for hvilken saldogruppe
tiltaket føres inn i.
Som eier av leietakertilpasningen vil
leietaker også bli ansvarlig for eventuell
formuesskatt, etter hovedregelen i
Skattelovens § 4-1. Verdivurderingen
av tiltaket vil måtte skje etter de
alminnelige
bestemmelsene
i
Skatteloven, med utgangspunkt i en
beregnet omsetningsverdi etter § 5-3.

Leietaker påkoster og det
skal foretas etteroppgjør
Utgangspunktet i Husleielovens §
10-5 er at dersom en leietaker, med
utleiers samtykke etter § 5 4 (2),
har gjort «vesentlige forbedringer i
husrommet», så kan leietaker «kreve
vederlag for den fordel utleieren oppnår
som følge av forbedringene, med
mindre annet ble avtalt da samtykke ble
gitt». Det lovfestede utgangspunktet
er altså en rett for leietaker til å
kreve kompensasjon, gitt at
leietakertilpasningen
må
anses som en vesentlig
forbedring.

Den skattemessige behandlingen av
leietakertilpasninger av næringseiendom

Når det gjelder hvem som skal
anses som skattemessig eier av
leietakertilpasningen, vil det være
ganske klart at utleier skal anses
som eier etter at etteroppgjør er

I 2013-utgaven av Lignings-ABC er
det derimot gjort en endring, slik at
holdningen til spørsmålet er ulik også
innad i ABC’en. Etter «Eierbegrepet»
punkt 9.13 vil leietaker måtte anses som

Det lovfestede utgangspunktet er altså en
rett for leietaker til å kreve kompensasjon,
gitt at leietakertilpasningen må anses som en
vesentlig forbedring
foretatt, og derfor vil ha en rett til
saldoavskrivninger og plikt til eventuell
formuesskatt på objektet fra dette
tidspunktet. Spørsmålet blir om utleier
også kan bli ansett som eier fra et
tidligere tidspunkt. Det er leietaker som
har betalt for leietakertilpasningen og
leietaker som har den faktiske råderetten
over tiltaket gjennom leieperioden.
Vederlagets størrelse skal fastlegges
etter utleiers faktiske berikelse,
grunnet leietakertilpasningen, ved
tilbakeleveringen av lokalet. Dermed
vil den økonomiske interessen i tiltaket
også måtte sies å være leietakers frem til
dette tidspunktet. Disse argumentene
skulle derfor tilsi at leietaker må
anses som skattemessig eier gjennom
leieperioden. Dette har også vært
oppfatningen i Lignings-ABC, og det er
derfor grunn til å tro at også tidligere
ligningspraksis
er i samsvar
med dette.

eier gjennom leieperioden. Etter nytt
punkt 6.6 under «Driftsmiddel - allment
om fradrag for ligningsverdi», vil utleier
måtte anses som eier. Hva som vil bli
lagt til grunn av ligningsmyndighetene
fremover er derfor uvisst. Likevel finner
jeg at det faktum at det er leietaker
som har betalt for tilpasningen, og
også leietakers råderett gjennom
leieperioden og økonomiske interesse
ved periodens utløp, må tale sterkt
for at leietaker skal anses som
eier. Når Lignings-ABC heller ikke
er konsekvent i sin vurdering, kan
dette ikke tillegges avgjørende vekt.
Leietaker må nok derfor anses som
eier av leietakertilpasningen gjennom
leieperioden. Dette fører til at leietaker
vil være ansvarlig for formuesskatt
på tiltaket gjennom leieperioden,
og ha rett til å aktivere tiltaket for
saldoavskrivninger.

Leietaker påkoster og det
skal ikke foretas hverken
fjerning eller etteroppgjør
Dette vil typisk være tilfellet der det
fremgår av avtalen at utleier skal overta
leietakertilpasningen ved leieperiodens
utløp, men at utleier har avtalt seg
bort fra leietakers lovfestede rett
til vederlag for «vesentlige
forbedringer». Dette er
ofte utgangspunktet
i
standardavtaler
(se
for
eksempel
Meglerstandardens
punkt 15), og vil derfor
være ganske aktuelt i
praksis.

Når det gjelder hvem som må anses
som skattemessig eier av tilpasningen
gjennom leieperioden, vil både den
faktiske og den juridiske råderetten
tale for at dette må bli leietaker. Siden
utleier skal overta tiltaket og det ikke
skal utbetales vederlag til leietaker,
vil det likevel være utleier som må
sies å ha den økonomiske interessen i
tiltaket ved leieperiodens avslutning.
Dette vil derfor være et tungtveiende
argument for at utleier må anses som
eier av tilpasningen også gjennom
leieperioden, på tross av at leietaker
vil ha både den juridiske og den
faktiske råderetten. I Lignings-ABC
(Driftsmiddel – allment om fradrag
for inngangsverdi, 6.6 og Eierbegrepet,
9.13) er det også lagt til grunn at utleier
skal anses som eier, uten at dette er
nærmere begrunnet. Siden det mest
tungtveiende argumentet om utleiers
økonomiske interesse i tiltaket støttes
av både ligningspraksis og rettspraksis
på område, må det nok likevel etter
en
helhetsvurdering
konkluderes
med at utleier skal anses som eier
av leietakertilpasningen også under
leieperioden.
At utleier skal anses som eier, medfører
at utleier blir inntektsbeskattet for
den «fordelen» tilpasningen har tilført
ham. Dette følger av hovedregelen om
inntektsbeskatning i Skattelovens § 5 1.
Verdifastsettelsen av fordelen skal
gjøres når utleier «får en ubetinget
rett til ytelsen» etter utgangspunktet
i Skattelovens § 14-2. I Høyesteretts
avgjørelse i Rt. 1986 s. 97 (Eikfinans)
ble det avgjort at dette, avhengig
av avtalen i det konkrete tilfellet, i
utgangspunktet vil være tidspunktet
for påkostningens ferdigstillelse og ikke
utløpet av leiekontrakten. Det vil derfor
være verdien av leietakertilpasningen
for utleier på dette tidspunkt
som skal danne grunnlag for
inntektsbeskatningen. Det er likevel
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i ligningspraksis (se Lignings-ABC,
Driftsmiddel – allment om fradrag for
inngangsverdi, 6.6) og i rettspraksis (Rt.
1986 s. 97 Eikfinans)åpnet for at selve
inntektsføringen av fordelen for utleier
kan skje jevnt fordelt over leieperioden.
Siden en slik utsatt inntektsføring vil
være til gunst for skattyter, vil nok ofte
denne løsningen velges i praksis.
Selve verdivurderingen av utleiers fordel
vil måtte ta utgangspunkt i prinsippet i
Skattelovens § 5-3 om at naturalytelser
skal verdsettes til omsetningsverdi.
I mars i år kom en lagmannsrettsom
(Utv. 2013 s. 742) som behandlet
nettopp
problemstillinger
ved
verdsettelse av leietakertilpasninger
for utleier. Det ble i denne saken ansett
uriktig at fordelen for utleier ble satt
til leietakers ombyggingskostnader.
Det ble isteden foretatt en ny
verdivurdering, der momenter som ble
vektlagt var at leieperiodens lengde og
utleiepris var fastsatt, og hva fordelen
reelt sett måtte sies å være verdt for
utleier ved leieperiodens utløp, både
med tanke på selve eiendommens
verdi, men også en eventuell mulighet
for utnyttelse av eiendommen til andre
formål. Verdsettelsen av skattemessig
fordel må derfor ta utgangspunkt i
utleiers faktiske oppnådde fordel med
bakgrunn i leietakertilpasningen.
Utleier blir også ansvarlig for
formuesskatt på leietakertilpasningen,
men på grunn av verdsettelsesreglene
i Skattelovens § 4-10 (4) med videre
henvisning
til
Skatteforskriften,
om
at
næringseiendom
skal
formuesverdsettes etter utleieverdi, vil
den reelle skattleggingen først inntre fra
det tidspunktet leietakertilpasningen gir
seg uttrykk i høyere leieinntekter. Det
er antatt i lignings- og rettspraksis (Se
Lignings-ABC , Driftsmiddel – allment
om fradrag for inngangsverdi, 6.6 og
Rt. 1986 s. 97 Eikfinans) at leietakers
påkostning kan anses som en del av
leien for leietaker(se også nærmere
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Det er den dokumenterte kostnaden leietaker
har hatt til påkostningen som kan kreves
fradratt, slik at verdien av skattemessig fordel
for utleier ikke nødvendigvis vil sammenfalle
med den kostnaden leietaker vil kunne kreve
fradrag for
under). Dette åpner for spørsmål om
denne økte «leien» med bakgrunn i
påkostningen, vil kunne ha innvirkning
på utleiers formuesskatt. Dette må
være usikkert, men skal påkostningen
først anses som en del av leien for
leietaker, vil mye tale for at dette også
må gjelde utleier, og herigjennom
fastleggelsen av formuesskatten.
Når det gjelder retten til fradrag, vil
utleier kunne aktivere den aktuelle
tilpasningen for saldoavskrivninger
fra tidspunktet for påkostningens
ferdigstillelse. For leietaker anses
påkostningen å være en pådratt
kostnad, som kan fradragsføres direkte.
Det er den dokumenterte kostnaden
leietaker har hatt til påkostningen som
kan kreves fradratt, slik at verdien av
skattemessig fordel for utleier ikke
nødvendigvis vil sammenfalle med
den kostnaden leietaker vil kunne
kreve fradrag for. Fradragsretten
inntreffer, etter Skattelovens § 14-2 (2),
i utgangspunktet det året leietaker får
en ubetinget forpliktelse til å dekke
denne summen. Istedenfor en direkte
fradragsføring samme år kostnaden
oppstår, kan leietaker velge at
påkostningen skal anses som en del av
leien, slik at fradraget blir jevnt fordelt
over hele leieperioden. Dette er lagt til
grunn i ligningspraksis (Lignings-ABC,
Driftsmiddel – allment om fradrag for

inngangsverdi, 6.6)og også åpnet for i
rettspraksis (Rt. 1986 s. 97 Eikfinans).
Dermed vil det tidspunktet fradraget
rent faktisk gjennomføres på, avhenge
av leieperiodens lengde. Dersom
ikke hele kostnaden er kommet til
fradrag ved leieperiodens utløp, kan
det resterende beløpet fradragsføres
direkte på dette tidspunkt.

Konklusjon
Skattemessig
behandling
av
leietakertilpasninger
er
fortsatt
et rettsområde i utvikling, og lite
rettskilder på området gjør at det
blir vanskelig å si noe sikkert om de
skatterettslige konsekvensene. Derfor
vil flere løsninger enn de overnevnte
kunne tenkes å være aktuelle. Det vil
alltid være en konkret vurdering i den
enkelte sak som må bli avgjørende.
Det som i hvert fall er sikkert er
at hvilken løsning som velges hva
gjelder finansiering og eierskap av
leietakertilpasningen, vil kunne føre
til store skattemessige konsekvenser.
Det er derfor viktig at både utleier og
leietaker tar dette i betraktning når en
leieavtale inngås.

Endringer i aksjeloven

Trond Arne Espås
Økonomidirektør
Basale AS

Endringer i aksjeloven

Stortinget vedtok 14. juni 2013 flere endringer i
aksjeloven med formål å forenkle og tilpasse reglene
bedre i forhold til små og mellomstore selskapers
behov. Endringene trådte i det vesentligste i kraft fra
og med 1. juli i år
I artikkelen skal vi kort redegjøre for de vesentligste endringene
Stiftelse
Det vil etter lovendringen være
anledning til å stifte et aksjeselskap
elektronisk gjennom Altinn-portalen.
Løsningen for dette forventes å
foreligge i løpet av 2014.
Minstekravene til innhold i selskapets
vedtekter er noe redusert.
Det
vil ikke lengre være krav om å
vedtektsfeste antall styremedlemmer,
hvilke saker som skal behandles på
ordinær generalforsamling eller om
selskapets aksjer skal registreres i et
verdipapirregister.
Kravet
til
åpningsbalanse
ved
stiftelse av aksjeselskaper er fjernet
i de tilfeller selskapet er stiftet med

kontantinnskudd, men opprettholdes
i de tilfeller aksjeinnskuddet gjøres
med andre eiendeler enn penger
eller selskapet skal bli part i en avtale
(Aksjelovens § 2-8 første ledd).

Kapitalreglene
Lovreglene om overkursfond er
fjernet. Dette innebærer at selskapet
kan disponere over kapital som har
vært bundet opp i overkursfond
som fri egenkapital.
Overføringen
av overkursfondet fra bunden til fri
egenkapital innebærer følgelig en
utvidelse av utbyttegrunnlaget uten
forutgående kapitalnedsettelse med
kreditorvarsel.

Det er videre vedtatt forenklinger
i utbyttereglene, som i praksis
vil gi mange selskaper et større
utbyttegrunnlag.
Det kan som
hovedregel deles ut utbytte i den grad
selskapets eiendeler gir dekning for
aksjekapitalen og øvrig bunden kapital.
Ved beregning av utbyttegrunnlag
skal det ikke lengre gjøres fradrag
for
balanseført
forskning
og
utvikling (FoU), goodwill eller utsatt
skattefordel. Kravene til at selskapet
skal ha en egenkapital på minst 10 %
av totalkapitalen/ balansesummen
er opphevet. Selskapet kan likevel
bare dele ut utbytte så langt det etter
utdelingen har en forsvarlig egenkapital
og likviditet jfr Aksjelovens § 8 – 1
nr. 4. og § 3-4. Kravet til forsvarlig
egenkapital og likviditet vil i mange
tilfeller være den reelle begrensingen i
utdelingskapasiteten.
Endringene i reglene for beregning
av utbyttegrunnlag har tilsvarende
betydning for mulighet til å yte
konsernbidrag (Aksjelovens § 8 – 5),
adgangen til å stille lån eller sikkerhet
(Aksjelovens § 8 – 7) og adgangen til å
erverve egne aksjer (Aksjelovens § 9 – 3).
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Det var tidligere ikke mulig å utdele
utbytte i perioden etter 31.12. og
frem til avleggelsen av årsregnskapet.

ordinære
generalforsamling.
Generalforsamlingens beslutning om
styrefullmakt skal uten opphold meldes
til Foretaksregisteret. Styret kan ikke
gjøre bruk av fullmakten før den er
registrert (Aksjelovens § 8 -2 nr. 2).

Kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet vil
i mange tilfeller være den reelle begrensingen
i utdelingskapasiteten
Denne
såkalte
«utbyttesperren»
er nå opphevet, og innebærer at et
selskap kan utdele utbytte på basis
av årsregnskapet for foregående
år.
Det er også mulig å foreta
ekstraordinær utdeling på basis av en
mellombalanse, men denne må være
utarbeidet og revidert etter reglene
for årsregnskap, og være godkjent av
generalforsamlingen. Mellombalansen
må ikke være eldre enn seks måneder
før dagen det treffes beslutning om
ekstraordinær utdeling.
Dette kan
særlig være relevant i forbindelse med
salg av eiendom der gevinsten ønskes
utdelt umiddelbart etter gjennomføring
av salget.

Aksjelovens § 5 – 7 hjemler
adgang
til
forenklet
generalforsamlingsbehandling dersom
samtlige aksjeeiere gir samtykke og
gis mulighet til å delta på egnet måte.
Styremedlemmer, daglig leder og
revisor skal imidlertid gis mulighet
til å uttale seg om saken, og kan
kreve at saken skal behandles
av generalforsamlingen
i møte. Typisk vil
slik
forenklet

Erverv av
egne aksjer

generalforsamling
kunne avholdes ved
telefonkonferanse
eller sirkulasjon av e-post
eller brev.

Selskapsorganene
En
annen
forenkling
er
at
Generalforsamlingen, etter at den
har godkjent årsregnskapet for siste
regnskapsår, kan gi styret fullmakt
til å beslutte utdeling av utbytte på
grunnlag av selskapets årsregnskap.
Fullmakten kan ikke gjelde for lengre
tid enn frem til førstkommende
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Også for styrets arbeidsform er det
gjort forenklinger i lovverket. Styrets
leder kan bestemme at en sak ikke
skal behandles i fysisk styremøte,
men i stedet kun forelegges skriftlig
eller behandles på annen betryggende
måte. Styremedlemmer eller daglig
leder kan også her kreve at
saken behandles i møte
(Aksjelovens § 6 – 19,
nr. 1 og 2).

Kravet til å ha styre bestående av
mer enn ett styremedlem for selskaper
med mer enn 3 millioner kroner i
aksjekapital er bortfalt, tilsvarende
kravet til å ha varamedlemmer hvis
styret består av kun ett eller to
styremedlemmer. I tillegg er kravet om
at disse selskapene plikter å ha daglig
leder bortfalt.

Grensen for selskapets
adgang til å erverve
egne aksjer (inntil 10 % av
aksjekapitalen) oppheves (gjelder
ikke for allmennaksjeselskaper).
Begrensningen heretter vil være at
selskapets erverv av egne aksjer ikke
må medføre at aksjekapitalen etter
fradrag for det samlede pålydende
av beholdningen av egne aksjer blir
mindre enn minste tillatte aksjekapital.
Generalforsamlingens adgang til å gi
styret fullmakt til å erverve egne aksjer
på annen måte enn ved tegning er
utvidet til 24 måneder.

Kreditorvarsling
Fra
01.07.13
er
reglene
for
kreditorvarsling endret fra to måneder
til seks uker, og det er nå tilstrekkelig
å kunngjøre kreditorvarslene kun
elektronisk.

Organisering av eiendomsselskaper

Trond Arne Espås
Økonomidirektør
Basale AS

Organisering av eiendomsselskaper

Etter innføring av fritaksmodellen i 2004, blir de
fleste eiendomskjøp i dag organisert gjennom SPV’er
der altså hvert selskap eier kun en eiendom, og hvor
selskapene gjerne er organisert i en holdingstruktur.
Vi vil i det nedenstående forsøke å redegjøre for noen
grunnleggende forskjeller ved ulike selskapsformer
Risiko/ ansvarsforhold
Et
aksjeselskap
(AS)
eller
allmennaksjeselskap
(ASA)
er
kjennetegnet ved at eiernes ansvar
er begrenset til det innskudd de gjør
i selskapet ved stiftelse, henholdsvis
minimum kr. 30.000 for AS og minimum
kr. 1.000.000 for ASA.

flere av eierne hefter for selskapets
forpliktelser.
I ansvarlige selskaper kan kreditorene
kreve hver av deltakerne direkte
om selskapet ikke oppfyller sine
forpliktelser. Deltakerne i ANS hefter
ubegrenset og solidarisk for alle
selskapets forpliktelser.

Som motstykke har man ansvarlige
selskaper (ANS), selskaper med delt
ansvar (DA) og kommandittselskaper
(KS), der fellesnevneren er at en eller

For ansvarlige selskaper med delt
ansvar (DA) har selskapets deltakere
sammen pro rata ansvar for selskapets
forpliktelser.

I kommandittselskaper (KS) må en
av deltakerne (komplementaren) ha
ubegrenset ansvar for selskapets
forpliktelser, mens øvrige deltakere
(kommandittistene) har begrenset
ansvar.

Utdelinger
Generelt gjelder at det er færre
lovmessige begrensninger i forhold
til utdelinger fra ANS, DA og KS
sammenlignet med aksjeselskaper,
men endringene i aksjeloven med
virkning fra 01.07.13 har i mange
tilfeller medført økt utbyttegrunnlag
i aksjeselskaper, gjort det enklere å
foreta utdelinger ut over ordinært
utbytte, og i tillegg er kreditorfristen
ved kapitalnedsettelser redusert, slik
at adgangen til å foreta utdelinger ikke
bør være avgjørende i forhold til valg av
selskapsform.
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Skattemessige forhold
En
fundamental
forskjell
på
aksjeselskaper
vs
ansvarlige
selskaper, selskaper med delt ansvar
og kommandittselskaper er at for
aksjeselskaper er det selskapet som
beskattes/ er skattesubjekt, mens for
de øvrige er det eierne som beskattes/
er skattesubjekt. Sistnevnte selskaper
omtales som deltagerlignede selskaper.
Fritaksmodellen
innebærer
at
aksjeselskaper (og en del andre
ikke-personlige skattytere) i stor grad
er fritatt for skatt på aksjeutbytte og
gevinst ved realisasjon av aksjer og
andeler i deltagerlignede selskaper.
Det gis tilsvarende ikke fradrag for tap
ved realisasjon.

For å motvirke skatteasymmetrien ved
at man får skattemessig fradrag for
aksjeeierkostnader, mens tilhørende
«aksjeinntekter» er skattefrie, ble
den såkalte «3 % -regelen» innført.
Denne innebærer i utgangspunktet at
3 % av alle netto skattefrie inntekter
omfattet av fritaksmetoden likevel
skulle inntektsføres (Skatteloven §
2 – 38, 6. ledd). Med virkning fra
inntektsåret 2012 skal gevinst/ tap
ved realisasjon av aksjer og andeler i
deltagerlignede selskaper ikke medtas
i beregningsgrunnlaget for 3 %
inntektsføring. Utbytte fra selskaper
som inngår i skattekonsern (gitt
eierskap på minst 90 %) skal heller
ikke medtas i beregningsgrunnlaget.
Utdelinger fra deltagerlignede selskaper

omfattes imidlertid av 3 %- regelen.
Grunnlaget for 3 % inntektsføring
omfatter følgelig kun skattefrie
utbytteinntekter utenfor skattekonsern
og utdelinger fra deltagerlignede
selskaper.
Formuesverdsettelsen av næringseiendom er de senere årene vesentlig
skjerpet. I den grad selskapene har
negativ formuesverdi, er en essensiell
forskjell
mellom
aksjeselskaper
og deltakerlignede selskaper at
formuesverdien for aksjeselskaper
aldri settes lavere enn kr. 0, mens for
deltagerlignede selskaper kan man få
fradrag for negativ formuesverdi. For
kommandittselskaper gjelder for øvrig
begrensningen at det gis fradrag for

Selskap AS

Datter 1 AS

Datter 2 AS

Datter 2b AS

Datter 1b AS

Datter 1d AS
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Datter 1c AS

Datter 2d AS

Datter 2c AS

Datter 2e AS

Organisering av eiendomsselskaper

andel av negativ formue begrenset
til den del av kommandittistens
innskuddsforpliktelse som ikke er
innkalt.
Aksjeselskaper
i
skattekonsernforhold kan, gitt eierskap på minst
90 %, gi og motta konsernbidrag for
å utnytte skatteposisjoner og flytte
kapital mellom selskapene. Typisk
for nyetablerte eiendomsselskaper vil
man i oppstartsåret ha skattemessige
underskudd (grunnet at skattemessige
avskrivninger er større enn de
regnskapsmessige). I den grad man
ikke er i posisjon til å utnytte dette
underskuddet gjennom konsernbidrag,
vil det kunne være en fordel om
eiendommen er organisert gjennom
et deltagerlignet selskap, fordi dette vil
gi grunnlag for direkte fradragsføring
av andel skattemessig underskudd på
deltakerens hånd.

Kommandittister

Komplementar AS

Eiendom KS

Transaksjoner
Ved kjøp og salg av eiendom, vil det
ofte bli spørsmål om transaksjonsform.
Dersom eiendommen er organisert i et
SPV, vil selger grunnet fritaksmodellen
ofte preferere å selge selskapet.
Kjøper vil uansett ofte foretrekke å
kjøpe kun eiendommen, da dette i de
fleste tilfeller vil gi kjøper et høyere
skattemessig avskrivningsgrunnlag. I
tillegg vil risikoen for kjøper knyttet til
«lik i lasten» være lavere ved kun kjøp
av eiendommen.
På den annen side vil kjøp av
eiendommen
fremfor
selskap
utløse dokumentavgift på 2,5 %
av eiendomsverdien, slik at også
kjøper bør ha insentiver til å erverve
selskapet
fremfor
eiendommen.
Som kompensasjon for redusert
skattegrunnlag,
innrømmes
normalt en såkalt «skatterabatt» i
størrelsesorden 10 – 12 % ved salg av
selskapet. Dersom et selskap som
selges har et fremførbart underskudd
kompliseres forhandlingene ytterligere

da verdsettelsen av fremførbart
underskudd avhenger av om og evt.
med hvilken tidshorisont kjøper kan
nyttiggjøre seg underskuddet.
I tillegg bør man være klar over at salg
av eiendom er en justeringshendelse,
som utløser full justeringsplikt
om man ikke har inngått avtale
med kjøper om overdragelse av
justeringsforpliktelsen. Salg av selskap
er ingen justeringshendelse som krever
at man inngår avtale om overdragelse
av justeringsforpliktelse. Her følger
justeringsforpliktelsen automatisk med
selskapet.

Løpende driftskostnader
Holdingstrukturer
med
mange
eiendomsselskaper vil normalt ha
et høyere kostnadsnivå til løpende
drift enn om selskapene er samlet
i et selskap. Dette vil for eksempel
gjelde for forretningsførsel, revisjon og

styrearbeid da antall enheter her vil være
en av kostnadsdriverne. I tillegg vil slike
strukturer ha større engangskostnader
til etablering og avvikling. Det er
derfor ikke gitt at selskaper med lang
investeringshorisont nødvendigvis er
tjent med at hvert bygg legges i et SPV.

Oppsummering
Vi har i denne artikkelen forsøkt å belyse
noen forskjeller mellom ulike måter
å organisere eiendomsvirksomheten
på, og ønsker å fremheve at
holdingstrukturer med enkeltstående
eiendomsaksjeselskaper
ikke
nødvendigvis er eneste alternativ. Vi
anbefaler uansett at det alltid gjøres en
konkret vurdering fra case til case.
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Beregning avav
skatterabatt
i forbindelse
med
Beregning
skatterabatt
i
forbindelse
transaksjoner MED eiendomsselskap
med transaksjoner av eiendomsselskap

Ved salg av næringseiendom er transaksjonen ofte rigget som et salg av aksjene i
eiendomsselskapet. Alternativet med at eiendomsobjektet skifter eier utløser blant annet
dokumentavgift på kjøpers hånd og skatt av overskuddet på selgers hånd.

Tapt fremtidig avskrivning
Ved kjøp av aksjer i eiendomsselskapet vil de skattemessige verdiene videreføres, noe som medfører
Tor Ingefor
Vågeskattemessige avskrivninger for kjøper vil være lavere enn ved kjøp av
at grunnlaget
Senior rådgiver
eiendommen
gitt
Basale AS at virkelig verdi er høyere enn skattemessig verdi. Av den grunn er normen at det
avtales en skatterabatt ved overdragelse av aksjer.

Beregning av skatterabatt i forbindelse med
Skatterabatten kanMED
ofte avtales
som en gitt prosentsats der grunnlaget er differansen mellom
transaksjoner
eiendomsselskap

virkelig eiendomsverdi og skattemessige verdier, eventuelt at det avtales et bestemt beløp. Fra og
Differanse
med 2009 ble det innført en ny saldogruppe med tekniske installasjoner som
har høyere eiendomsverdi
Ved salg
av næringseiendom er transaksjonen ofte og skattemessig
verdi
avskrivningssats enn bygg (10 %). Før innføringen av avskrivning av tekniske
installasjoner
var det
Avtalt
skatterabatt
baseres ofte
riggetvedsom
et salg av aksjene i eiendomsselskapet.
differansen
mellom
avtalt
eiendomstransaksjoner en «allmenn» oppfatning at skatterabatt vedpå
kjøp av
selskap fremfor
Alternativet
med
at
eiendomsobjektet
skifter
eier
eiendomsverdi
og
skattemessig
verdi
eiendom var på 7 %. Dette forutsetter at eiendommen hadde en saldoavskrivning på 2 % med en
på transaksjonstidspunktet. Det er
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Beregnet skatterabatt
Reell skatterabatt
skatterabatt i den enkelte transaksjon kan utledes ved å beregne nåverdien av fremtidige tapte
Beregnet
skattemessige
avskrivninger.
Reell skatterabatt
i den enkelte
transaksjon kan utledes ved å beregne nåverdien av fremtidige tapte skattemessige avskrivninger.
𝑋𝑋2 × 𝐴𝐴𝐴𝐴2 × 𝑆𝑆
𝑋𝑋3 × 𝐴𝐴𝐴𝐴3 × 𝑆𝑆
𝑋𝑋1 × 𝐴𝐴𝐴𝐴1 × 𝑆𝑆
�+�
�+�
��
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = [𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆] × ��
𝐴𝐴𝐴𝐴2 + 𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐴𝐴𝐴𝐴3 + 𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐴𝐴𝐴𝐴1 + 𝐾𝐾𝐾𝐾

=
virkelig
verdi eiendom (eks.tomt)
VVVV= 		
virkelig verdi eiendom
(eks.tomt)

SMV 		
=
skattemessig verdi eiendom (eks.tomt)
X1 – X3 		
=
andel skattemessig verdi i ulike saldogrupper
SMV
= skattemessig= verdi eiendom
(eks.tomt)
AS1 – AS3
skattemessige avskrivningssatser
S 		
=
skattesats
Kn 		
=
diskonteringsrente

Ved å benytte andel skattemessig verdi i ulike saldogrupper som grunnlag for beregning av skatterabatt forutsettes det at
differansen mellom avtalt eiendomsverdi og skattemessig verdi allokeres med tilsvarende fordeling.
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Beregning av skatterabatt i forbindelse med
transaksjoner MED eiendomsselskap

Det erfares at avtalt skatterabatt kan
være lavere enn teoretisk beregnet
skatterabatt, og ofte ligger avtalt
skatterabatt mellom 9 % og- 11 %.
Med utgangspunkt i tidligere praksis
med 7 % skatterabatt skal en for et bygg
med en andel av skattemessig verdi
knyttet til bygg (med avskrivningssats
på 2 %) på 70 %, og en andel av

tekniske installasjoner på 30 % få en
estimert skatterabatt på 10,2 %. Hvis
avskrivningssatsen på bygget er 4 % øker
dette estimert skatterabatt til 13,1 %.
I eksempelet nedenfor viser vi
sensitiviteten for skatterabatten ved
endring skattemessig andel bygg og
markedsmessig tomteverdi.

FORUTSETNINGER
Eiendomsverdi

150 000 000

Tomteverdi

30 000 000

Skattemessig verdi eks.tomt

80 000 000

Andel SM verdi bygg (2 %)

70 %

Andel SM verdi tekn.inst. (10 %)

30 %

Diskonteringsrente

6%

SKATTERABATT

4 060 000 10,2 %

TOMTEVERDI

Andel SM
verdi bygg

Skatterabatt

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

50 %

7 350 000

6 130 000

4 900 000

3 680 000

2 450 000

55 %

7 040 000

5 860 000

4 690 000

3 520 000

2 350 000

11,7 %

60 %

6 720 000

5 600 000

4 480 000

3 360 000

2 240 000

11,2 %

65 %

6 410 000

5 340 000

4 270 000

3 200 000

2 140 000

10,7 %

70 %

6 090 000

5 080 000

4 060 000

3 050 000

2 030 000

10,2 %

75 %

5 780 000

4 810 000

3 850 000

2 890 000

1 930 000

9,6 %

80 %

5 460 000

4 550 000

3 640 000

2 730 000

1 820 000

9,1 %

Vi ser i eksempelet at beregnet
skatterabatt
varierer
betydelig
med ulike forutsetninger knyttet
til andel skattemessig verdi bygg
og markedsverdi tomt, og det vil i
forbindelse med en transaksjon være
viktig at slike forhold avklares slik at det
ikke oppstår tvister som følge av dette.
Til opplysning vil det i forbindelse
med en eiendomstransaksjon der
eiendomsselskapet overdras også
være andre problemstillinger knyttet til
skattemessige verdier utover fremtidige
mindre avskrivninger som ikke er
belyst her som bør tas hensyn til ved
avklaring av aksjeverdier, eksempelvis
fremførbart underskudd og saldo
gevinst-/tapskonto.

12,3 %

«Faktisk avtalt skatterabatt i forbindelse
med eiendomstransaksjoner vil være en
forhandlingssak mellom kjøper og selger»
Avslutning
Det
erfares
at
parter
i
eiendomstransaksjoner ikke alltid
har et bevisst forhold til effekten
nåverdien av fremtidig betalbar skatt
kan ha. Forutsetningene som blir lagt
til grunn for beregning av en eventuell
skatterabatt kan gi vesentlige utslag.

sist vil være en forhandlingssak mellom
kjøper og selger og også vil være avhengig
av hvilken økonomisk / skattemessig
posisjon de ulike partene innehar på
transaksjonstidspunktet. En «korrekt»
teoretisk beregnet skatterabatt kan
uansett være et godt utgangspunkt i en
forhandlingssituasjon.

Det er derimot viktig å påpeke at faktisk
avtalt skatterabatt i forbindelse med
eiendomstransaksjoner til syvende og
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Regnskap
Jørgen Skjetne
Regnskapsleder
Basale AS

Basale, som også er et autorisert regnskapsførerfirma, forestår regnskapsførsel fra A til Å for oppdragsgivere. Økonomi- og
regnskapsleveransen i Basale har i underkant av 30 ansatte. Vi har blant annet ansatte med bakgrunn som registrerte revisorer,
statsautoriserte revisorer, autoriserte regnskapsførere og siviløkonomer. Alle har flere års erfaring med næringseiendom både fra
Basale, fra ulike revisjonsselskaper og andre eiendomsaktører.
Økonomileveransen utføres fra hovedkontoret i Trondheim, og er en integrert del av Basales forvaltningsleveranse. Vi utfører
også rådgivning innenfor vårt fagfelt blant annet innen skatt og avgift. Vi jobber tett opp mot øvrige fagdisipliner i Basale, og
denne tverrfagligheten i eget hus utgjør et fortrinn som kundene nyter godt av. Vi er opptatt av å være en samarbeidspartner, og
å bidra til å skape merverdier for våre oppdragsgivere.

Våre rådgivningstjenester
Skatterådgivning: Som regnskapsfører for flere hundre eiendomsselskaper har Basale god kjennskap til de fleste problemstillinger
innenfor skatt som eiendomsaktørene blir berørt av, og kan derfor bistå med rådgivning innenfor eksempelvis:

•
•
•

Skatteoptimalisering, selskapsstruktur.
Aktivering/ kostnadsføring av prosjektkostnader.
Skattemessig gjennomgang (due dil.) ved kjøp.

Avgiftsrådgivning: Alle problemstillinger relatert til mva for aktører i eiendomsbransjen, herunder:

•
•

Frivillig registrering, fellesregistrering.
MVA og prosjekter; prosjektregnskap, håndtering av justeringsreglene, tilbakegående avgiftsoppgjør og avgiftsmessig
rådgivning i forbindelse med gjennomføring av prosjekter.

Rådgivning ved restrukturering/omorganisering og kjøp/salg av eiendom. Basale har lang erfaring med praktisk gjennomføring
både av kjøp/salg og ulike former for omorganiseringer. Fordelen med dette er at vi også kjenner til hva som fungerer i praksis
hvilket ikke alltid samsvarer med teoretiske løsninger/- modeller. Basale kan bistå med:

•
•
•
•

Kapitaltransaksjoner.
Omdanning/fusjon/fisjon/avvikling.
Utarbeidelse eller kontroll av estimert balanse med kjøpesumsberegning.
Pro&contra.

Kontakt
Jørgen Skjetne | Regnskapsleder Basale | Telefon: 456 19 257 | E-post: jorgen.skjetne@basale.no
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Basale Næringsmegling AS
Hege K. Gjersvold Nygård
Daglig leder
Basale Nærigsmegling

Basale Næringsmegling AS er et heleid datterselskap av Basale AS, med filialer i Oslo, Trondheim og Tromsø. Vi leverer tjenester
for eksterne frittstående kunder uten forvaltningskontrakt samt tjenester innen egen forvaltningsportefølje.

Vi tilbyr følgende rådgivningstjenester

•
•
•
•
•

Transaksjon, salg av selskap/eiendom/porteføljer.
Utleie, reutleie og nyutleie.
Leiesøk.
Markedsvurderinger, leieprisvurderinger.
Strategisk rådgivning, analyse.

Basale Næringsmegling har et tett samarbeid med sitt morselskap Basale. Begge selskaper har engasjerte medarbeidere med
helhetlig blikk for næringseiendom og næringsmegling. Alle våre medarbeidere har en dedikert ambisjon om å levere langsiktig,
helhetlig verdiøkning til kunden. Våre ansatte har et høyt kompetansenivå, kommersielt fokus og evne til å trekke synergier fra
vårt unike fagmiljø.
Med vår totale tverrfaglige eiendomskompetanse og et tjenestespekter som også omfatter forvaltning av leiekontrakter, har
Basale Næringsmegling betydelig erfaring med en leiekontrakts livssyklus. Med dette får våre oppdragsgivere et kvalitetsprodukt
både ved salg, utleie og rådgivning.

Kontakt
Hege K. Gjersvold Nygård | Daglig leder Basale Næringsmegling | Telefon: 990 91 995 | E-post: hege.nygard@basale.no
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Hovedkontor
Hilmar Auran
Adm. direktør
Basale AS

Basale AS har hovedkontor i Trondheim. I tidsriktige og moderne lokaler på Solsiden er vi lokalisert sammen med OBOS
Eiendomsforvaltning. Hovedkontoret består av konsernledelse, samt at sentrale stabsfunksjoner som servicesenter, finansiell
rådgivning, juridisk avdeling, markedsavdeling og personal- og kvalitetsledelse er lokalisert her.
All regnskaps- og økonomiforvaltning i vår virksomhet er sentralisert til hovedkontoret, slik at inklusive våre kolleger fra region
Midt-Norge og OBOS huser vi totalt 75 personer.

E-mail: hilmar.auran@basale.no | Mobil: +47 924 53 053 | Besøksadresse: Beddingen 10, 7014 TRONDHEIM

Regionkontor Trondheim
Per-Tore Støen
Regiondirektør Region Midt-Norge
Basale AS

Region Midt-Norge ledes av Per-Tore Støen fra vårt hovedkontor i Trondheim. Kontoret består av til sammen 27 personer, hvorav 15
av disse er driftspersonell ute på eiendommene. Vi har etablert et tverrfaglig eiendomsmiljø bestående av kompetente økonomer,
ingeniører og næringsmegler.
Fra kontoret administreres totalforvaltning av eiendommer i Møre og Romsdal, trøndelagsfylkene, Nordland, Troms og Finnmark.

E-mail: per-tore.stoen@basale.no | Mobil: +47 918 32 997 | Besøksadresse: Beddingen 10, 7014 TRONDHEIM

Regionkontor Oslo
Gjermund Fossnes
Regiondirektør Region Sørøst
Basale AS

Vårt kontor i Oslo representerer det største operative miljøet, og består totalt av 50 personer. Vårt datterselskap Basale Drift som
forestår drift- og servicetjenester består av 23 ansatte.
Kontoret består av et tverrfaglig eiendomsmiljø innen teknisk forvaltning, asset management, næringsmegling og andre
rådginvningstjenester. Vi har nå flyttet inn i nyrenoverte og moderne lokaler tilrettelagt for fortsatt vekst og utvikling i Møllergt.
39. Kontoret i Oslo ledes av regiondirektør Gjermund Fossnes.

E-mail: gjermund.fossnes@basale.no | Mobil: +47 930 94 891 | Besøksadresse: Møllergata 39, 0179 OSLO
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Regionkontor Stavanger og Bergen
Ole Kristian Johannessen
Konstituert Avdelingsleder
Basale AS

Avdelingskontoret i Bergen består av 6 personer, hvorav 3 personer er driftspersonell ute på eiendommene i tillegg til innleid
kvalifisert driftspersonell. Avdelingen består av et tverrfaglig miljø med god og flerårig kompetanse innenfor teknisk forvaltning,
eiendomsutvikling, driftstekniske tjenester, oppdragsledelse/porteføljeforvaltning, administrativ forvaltning, senterledelse og
næringsmegling.
Avdelingskontoret i Stavanger består av til sammen 20 personer, hvorav 10 av disse er driftspersonell ute på eiendommene. Vi
har etablert et tverrfaglig eiendomsmiljø bestående av kompetente administrative og tekniske forvaltere, samt næringsmeglere,
rådgivere og driftspersonell.
Fra kontoret utføres forvaltning og rådgivning til eiendommer på Sør-Vestlandet.
E-mail: ole.kristian.johannessen@basale.no | Mobil: +47 915 53 433 | Besøksadresse: Øvre Ole Bulls Plass 1, 5012 BERGEN.

Basale TROMSØ (tidligere Portal Eiendomsforvaltning AS)
Oddbjørn Eidissen
Daglig leder
Basale AS

Basale Tromsø AS er det største private miljø innen ekstern eiendomsforvaltning i Nord-Norge. Vi forvalter ca. 110 objekter fordelt
over store deler av den nordlige landsdel, fra Helgeland i sør til Kirkenes i nord.
Totalt summerer denne bygningsmassen seg til omlag 280.000 m2.
I hovedsak leverer vi tekniske og administrative tjenester innen forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.
I tillegg leverer vi rådgivningstjenester innen prosjektledelse, service på tekniske anlegg, forretningsførsel og regnskapsførsel for
disse samme kundene. Som en del av Basale konsernet leverer vi også teknisk, finansiell og juridisk rådgivning i samarbeid med
fagmiljøene i Basale. Totalt er vi 14 ansatte ved vårt kontor i Tromsø.
E-mail: oddbjorn.eidissen@basale.no | Mobil: 957 04 920 | Besøksadresse: Stakkevollveien 33, 9010 TROMSØ

Basale bodø (tidligere Portal Bodø)
Magne Vindvik
Daglig leder
Basale AS

I likhet med Basale Tromsø ble selskapet i Bodø en del av Basale konsernet i januar 2013.
I Bodø er det tre ansatte som i hovedsak representerer de samme tjenester og kompetanse som miljøet i Tromsø.
Selskapet samarbeider tett med rådgivningsavdelingen i Basale, og kompletterer egne leveranser med støtte fra fagavdelingen i
konsernet.

E-mail: magne.vindvik@basale.no | Mobil: 901 57 625 | Besøksadresse: Storgata 38, 8006 BODØ
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Basale AS er et tverrfaglig kompetansehus innen eiendom som dekker alle
behov innen tradisjonell eiendomsforvaltning av næringseiendom, samt et
bredt spekter av analyse- og rådgivningstjenester, næringsmegling m.m.
Samlet forvaltningsportefølje er på ca. 2.600.000 kvm med en samlet verdi på
ca NOK 30 milliarder. Basale har hovedkontor i Trondheim og egne avdelingskontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Bodø, Tromsø, Stockholm og København
med totalt over 210 ansatte. Basale er et heleid datterselskap av OBOS.

Basale AS
Besøksadresse:
Beddingen 10
7014 Trondheim
Postadresse:
Postboks 5666 Sluppen
7484 Trondheim
Telefon: 06760

Hilmar Auran
Administrerende direktør
Telefon: 73 80 66 02

Inger Eriksen
Konsernadvokat
Telefon: 73 88 66 31

Rune Mikaelsen
Viseadministrerende direktør
Telefon: 73 80 66 03

Oddbjørn Eidissen
Daglig leder Basale Tromsø AS
Telefon: 957 04 920

Per-Tore Støen
Regiondirektør – Region Nord
Telefon: 73 80 66 07

Magne Vindvik
Daglig leder Basale Bodø AS
Telefon: 901 57 625

Gjermund Fossnes
Regiondirektør – Region Sør / Øst
Telefon: 930 94 891

Hege K. Gjersvold Nygård
Daglig leder Basale Næringsmegling AS
Telefon: 990 91 995

Ole Kristian Johannessen
Konstituert Avdelingsleder
Bergen og Stavanger
Telefon: 915 53 433

Sverige:
CBRE | Basale AB
Ulf Attebrant
VD
Telefon: +46 70 379 1818
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www.basale.no

- Et selskap i OBOS-konsernet

