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Tone Tellevik Dahl
Administrerende direktør
Norsk Eiendom 

Forord

Da skattespørsmålene var oppe til konkret vurdering for noen år tilbake, konkluderte   
Norsk  Eiendom med at det verken var politisk relevant eller objektivt sett rimelig   
å forvente  gjennomslag for en retorikk knyttet til skjerpede skatter. 

I løpet av de siste 5-7 årene har det skjedd en rekke endringer som i sum rammer  en   
del  av  medlemmene hardt. Avhengig av den enkelte bedrifts virksomhetsområde, er ikke   
skatte skjerpelsen like påfallende for alle. Som leseren vil se senere, er skatteposisjonen   
også  avhengig av eierform og til en viss grad hvor i landet man opererer.

For at vi skal vite om vi med rimelig sikkerhet kan si om eiendom er skattenøytralt i forhold   
til andre aktivaklasser, bestilte styret i Norsk Eiendom et solid faktagrunnlag som utgangspunkt   
for denne rapporten. Formålet er gi en bred gjennomgang av dagens skatteregime med fokus   
på hovedsakelige og faktiske konsekvenser av skatteleggingen. 

Skatterapporten er utarbeidet i nært samarbeide med RSM v/ Morten Hereng Christoffersen og 
hans team, og kvalitetssikret av PWC v/ Trond Ingebrigtsen og Lars Helge Aasen og deres team. 

Rapporten er ikke ment som noen dyptgående eller økonomisk orientert analyse, men et forsøk 
på å gi et faktagrunnlag som er gjenkjennelig for medlemmene fra den praktiske håndteringen   
av skatt og avgift. 

Styret i Norsk Eiendom behandlet rapportens konklusjoner i oktober 2020. Basert på disse   
vil foreningen bruke rapporten som grunnlag i vårt næringspolitiske arbeid. Rapporten og   
faktagrunnlaget vil også danne basis for kursing for medlemsbedriftene.

God lesning.

Desember 2020

5



1. Bakgrunn
Et alminnelig samfunnsansvar tilsier at alle må 
betale skatt. Betalingsviljen for skatt henger 
sammen med at skattesystemet oppfattes 
 rimelig og rettferdig. Fra myndighetens side er 
skatt nødvendig for å finansiere fellesskapets 
oppgaver. Samtidig benytter myndighetene ulike 
skatter og avgifter for å motivere eller dempe 
spesifikke aktiviteter. Selv om det er allment 
akseptert at alle skal betale skatt, er det legi-
timt at bedrifter og eiere søker å optimalisere 
sin skatt for i stedet å finansiere egen vekst   
og utbytte til eierne. Mange vil hevde at “skatt 
etter evne” burde være et tydeligere prinsipp.   
I den forbindelse er det nyttig å minne om at 
netto overskudd fra næringslivet er den viktigste 
kilden til investering i vekst som også kommer 
hele samfunnet til gode.

Med ujevne mellomrom får Norsk Eiendom inn-
spill fra eierne om det de opplever som urimelig 
skattenivå, gjerne som følge av reelle skjerpelser 
knyttet til særlige skatter eller avgifter.

2. Utgangspunktet
Norsk Eiendoms prinsipale og prinsipielle   
standpunkt er at eiendom skal beskattes som 
andre aktivaklasser. Vi forventer skattenøytralitet 
slik at investeringer i ulike aktivaklasser ikke   
bestemmes ut fra skattenivået for den aktuelle 
aktivaklassen.

Et mål om skattenøytralitet mellom aktivaklasser 
bør imidlertid ikke være til hinder for ordninger 
som bidrar til å redusere kostnaden ved miljø-
tiltak som energisparing, støydemping, ventilasjon 
mv. Slike miljøtiltak har positive ringvirkninger   
for ansatte og omverdenen, og incentiver som 
reduserer kostnaden til miljøtiltak er ønskelig.  
I hvert fall bør ikke det motsatte skje: at miljø-
motiverte påkostninger disincentiveres.

På de følgende sidene presenteres rapporten 
som er utarbeidet av Norsk Eiendom og RSM   
og kvalitetssikret av PWC.
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3. Om den enkelte skatt og avgift

3.1 INNLEDNING

Vi vil her gi en beskrivelse av de ulike skatte- og 
avgiftsområdene, hvordan de er sammenlignet 
med andre aktivaklasser og hvordan de har   
utviklet seg de senere årene. Vi vil suksessivt 
fylle på med hvordan temaene kan utdypes   
og dokumenteres.

3.2 SELSKAPSSKATT

3.2.1 Generelt om selskapsskatt
Eiendomsselskaper betaler selskapsskatt som 
all annen næring. Selskapsskatten er redusert 
fra 28 % til 22 % de senere årene, og den kan 
bli redusert ytterligere til 20 % ila de kommende 
årene i samsvar med anbefalingen fra Scheel-
utvalget. Flere land legger opp til enda lavere 
selskapsskatt, som for eksempel Finland som 
har 20 % og Sverige som har vedtatt reduksjon 
til 20,6 % innen 2021, og det er ikke usannsynlig 
at Norge vil følge etter. Bakgrunnen for dette er 
internasjonal konkurranse mellom stater.

Selskapsskatt er en god skatteform i det den 
følger av inntjening og likviditet. Det er ingen 
fordel for eiendomsbransjen dersom selskaps-
skatten går ned hvis den ender med å kompen-
seres med andre og mindre heldige skatteformer 
som for eksempel formuesskatt og eiendoms-
skatt, som knyttes til verdier/kapital og ikke 
opptjent overskudd/likviditet. 

Konklusjon: Selskapsskatten går ned og   
er  isolert sett en fordel for hele næringslivet.   
Det bør ikke gjøres ytterligere utredninger   
knyttet til dette.

3.2.2 Fritaksmetoden
Fritaksmetoden innebærer at nærmere bestemte 
selskaper (for eksempel norske aksjeselskaper) 
kan selge aksjer og andeler i andre norske   
selskaper uten beskatning. Dette har ført til   
at eiendomsbransjen i dag organiserer seg   
med mange single purpose selskaper, der   
hver eiendom ligger i et eget selskap, slik at   
eiendommer kan omsettes uten beskatning. 
Høyesterett sin dom i ConocoPhillips-saken 
viste at det også er mulig å utfisjonere eien-
dommer til kostpris like før salg og selge det 
nye selskapet under fritaksmetoden, og av   

Finanskomiteens innstilling i forarbeidene til   
den nye lovfestede omgåelsesregelen fremgår 
at dette fortsatt skal være mulig.

Å selge eiendom via aksjeselskap fører imidlertid 
til at kjøper ikke får oppskrevet sine eiendoms-
verdier til kostpris ved kjøpet (markedsverdi), 
ettersom kostpris aktiveres som inngangsverdi 
på aksjene, og dette kompenseres ved at kjøper 
gis en såkalt skatterabatt (rabatt for tapte   
meravskrivninger).

Det er i tråd med formålet med fritaksmetoden 
at man kun beskatter løpende inntekt, og unngår 
kjedebeskatning der utdeling skjer i flere ledd. 

Utviklere oppnår imidlertid skattefrihet for sin 
gevinst når en utviklet eiendom selges skattefritt. 
Det gir imidlertid kjøper et lavere avskrivnings-
grunnlag, som normalt kompenseres med en 
skatterabatt (for tiden rundt 10 % av tapte 
 meravskrivninger, altså forskjellen mellom skatte-
messige saldoverdier og omforent eiendoms-
verdi/markedsverdi). Deretter får kjøper lavere 
fradrag gjennom de tapte meravskrivningene, 
som innebærer at dette kun er en tidfestings-
forskjell. 

Konklusjon: Fritaksmetoden er gunstig for 
eiendomsbransjen, ettersom omsetning av   
eiendom kan skje uten beskatning. Dette   
utgjør imidlertid kun en tidfestingsforskjell,   
men verdien av denne er betydelig ettersom 
avskrivnings satsene er så lave. Det er ingen 
grunn til å forsøke å endre fritaksmetoden.
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3.2.3 Avskrivningssatser

3.2.3.1 Innledning
Etter innsats fra Norsk Eiendom ble avskriv nings -
satsene for tekniske anlegg økt til 10 %. 
 Avskrivningssatsene for bygget for øvrig er enten 
2 % eller 4 %, avhengig av byggets karakter og 
bruk.

3.2.3.2 Forretningsbygg (2 %) og bygg   
og anlegg (4 %)
Kravene til miljømessig oppgradering gjelder 
også bygg som sådan, og avskrivningssatsene 
gjenspeiler ikke den korte levetiden en del byg-
ningskomponenter og bygg i sin helhet har. 
Et eksempel på dette er at mange bygg oppført 
på 80-tallet allerede er revet eller totalrehabilitert.
Årsaken er at den tekniske standarden ikke 
 tilfredsstiller dagens miljøkrav, og at kravene   
fra leietakere også har endret seg. Forklaringen 
på at dette likevel er økonomisk mulig, er den 
verdistigningen man har hatt i perioden. Man 
bør ikke ha et avskrivningsregime som motiverer 
til riving, men man bør likevel motivere til miljø-
messig oppgradering gjennom å kunne nedskrive 
dysfunksjonelle komponenter i takt med deres 
reelle levetid.

Avskrivningsreglene gir per i dag ikke noe   
incentiv til miljømotivert oppgradering av 
 eksisterende bygg, men motiverer heller til   
riving. Til en viss grad kan miljømotiverte opp-
graderinger kostnadsføres etter prinsippet om 
heving av byggteknisk standard for å holde følge 
med «tidens normalstandard» (tenkt vedlikehold 
for endringer til samme relative standard som 
tidligere). Regelverket rundt dette er imidlertid 
vanskelig tilgjengelig ettersom det er utviklet 
gjennom rettspraksis og ligningspraksis, som 
medfører at bransjen i liten grad utnytter de 
mulighetene som ligger i regelverket. I praksis 
vil dermed miljømotiverte oppgraderinger på 
selve bygget i de fleste tilfeller behandles som 
påkostning og legges til byggets saldo som av-
skrives med 2 % eller 4 %. Dette gir ikke noen 
incentiver for å pådra seg nye miljømotiverte 
påkostninger etter 10-20 år når ny teknologi er 
kommet til, all den tid størstedelen av saldo fra 
forrige miljøstandard fortsatt ikke er nedskrevet.

Et annet eksempel er kjøpesentre som har høy 
slitasje, men likevel avskrives med 2 % per år. 
Til sammenligning avskrives hoteller og parke-
ringshus med 4 % per år. Dermed er verdi-
reduksjonen for kjøpesentre ved slit og elde ofte 
betydelig større enn avskrivningene. 

Kjøpesentre reiser også andre problemstillinger 
som skaper uheldige effekter knyttet til avskriv-
ning: ettersom leiekontraktene for handelsarealer 
ofte er korte og nye leietakere/-kontrakter ofte 
medfører kostnader til leietakertilpasninger for 
gårdeier (endringsarbeider som må aktiveres), 
vil mange kjøpesentre få stadig høyere skatte-
messige saldoer til tross for at verdien reduseres 
ved slit og elde. Dette skyldes at det hyppig 
aktiveres kostnader til leietakertilpasninger   
i forbindelse med inngåelse av nye korte leie-
kontrakter. Disse kostnadene har svært lang 
avskrivningstid (2 % av restsaldo årlig) men svært 
kort levetid (kun under leieperioden, som ofte er 
3 eller 5 år). Dermed får mange kjøpesentre en 
akkumulering på skattemessige saldoer, altså 
saldo som blir stadig større, i stedet for at den 
reduseres over tid som følge av slit og elde. 
Dette har ført til mange forsøk på tilpasninger 
for å unngå disse uheldige virkningene, men  
til pasninger kan ofte ha andre uheldige sider   
eller innebære risiko for feil skatte- eller avgifts-
messig behandling. Reglene knyttet til leietake r-
tilpasninger kunne derfor vært gjennomgått,   
med mål om å få klarere regler uten uheldige 
kon sekvenser for eier (dette bør henge sammen 
med mva-reglene for leietakertilpasninger).

Avskrivningsreglene er ment å reflektere drifts-
middelets levetid. Ettersom skattelovens saldo-
avskrivningssystem legger opp til at det er en 
prosentsats av restsaldo som avskrives hvert 
år, vil det ta svært lang tid å avskrive nærings-
bygg. Se grafen og tabellen under for hvor 
mange år det tar å avskrive hhv. 50 %, 75 %, 
90 % og 100 % av en saldo på kr 1 000 000 
med ulike avskrivningssatser:
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År før saldo på 1m er under 15000 ved ulike satser

uklare, og kan forstås (og praktiseres av mange) 
slik at man ved riving får overføre restsaldo for 
bygg til gevinst-/tapskonto, der man kan fradrag s   -
føres kostnader/tap med 20 % av restsaldo per 
år. Det gir dermed et incentiv til riving som er lite 
heldig i et miljøperspektiv. Hvis man derimot 
måtte fortsette å fradragsføres restsaldo med 
den lave avskrivningssatsen for bygg ville det 
vært et incentiv for rehabilitering fremfor riving, 
ettersom rehabilitering gir en stor andel direkte 
fradragsberettigede vedlikeholdskostnader.

Ved en felles avskrivningsgruppe for bygg   
generelt sett (hoteller, kjøpesenter, næringsbygg, 
mv.) med høyere avskrivningssats, ville man fått 
en mer reell avskrivning som samsvarer bedre 
med økonomisk levetid og verdiforringelse   ved 

Det er kun et fåtall bygg som har så lang levetid 
at det er naturlig å avskrive med 2 % eller 4 %. 
Levetiden forlenges delvis ved vedlikehold som 
gir umiddelbart skattefradrag, men når et bygg 
rives etter 20-30 år så hjelper det ikke med 
umiddelbart fradrag for vedlikehold, når kun   
en liten del av byggekostnaden er avskrevet    
på rivingstidspunktet. Dette er ikke i overens-
stemmelse med formålet til saldoavskrivnings-
reglene, der avskrivningssatsen for de ulike 
 saldogruppene er ment å reflektere antatt 
levetid (dog noe grovt/sjablongmessig). 

Den lave avskrivningssatsen kan imidlertid  sies   
å ha en miljømessig virkning, ved at det er  lite 
gunstig å bygge nytt. Reglene om hva som   
skal skje med restsaldoer ved riving er imidlertid 

2 % 4 % 5 % 10 % 20 % 5 år lineært

 1 000 000 207 år 102 år 81 år 39 år 18 år 5 år
 10 000 000 321 år 159 år 126 år 61 år 29 år 5 år

 100 000 000 435 år 215 år 171 år 83 år 39 år 5 år
 1 000 000 000 549 år 272 år 216 år 105 år 49 år 5 år

2 % 4 % 5 % 10 % 20 % 5 år lineært

50 % 34 år 16 år 13 år 6 år 3 år 2,5 år
75 % 68 år 34 år 27 år 13 år 6 år 3,75 år
90 % 113 år 56 år 44 år 22 år 10 år 4,5 år

100 % 207 år 102 år 81 år 39 år 18 år 5 år

Hvis avskrivningsbeløpene i tillegg blir større, tar det betydelig lengre tid å avskrive et bygg fullt ut:
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slit og elde. Dette ville også fjernet grense-
dragningen mellom ulike typer bygg, som ville 
vært en forenkling både for næringslivet og for 
skatte etaten.

Et annet problem er at grensen for når en rest-
saldo kan fradragsføres i sin helhet er svært lavt 
(kr 15 000), og har ikke vært justert siden skatt e  -
loven kom i 1992. Med normal KPI-justering 

skulle denne grensen vært hevet til i overkant av 
kr 25 000, mens hvis man tar hensyn til utviklin-
gen i byggekostnader o.l. skulle den vært økt 
betydelig mer. Selv om løpende kostnadsføring 
av vedlikehold avhjelper noe på situa sjonen, bør 
grensen heves til kr 50 000 eller kr 100 000. Se 
konsekvensene av endring  av denne grensen i 
grafen og tabellen på  neste side (forutsatt saldo 
kr 1 000 000):

2 % 4 % 5 % 10 % 20 % 5 år lineært
15 000 207 år 102 år 81 år 39 år 18 år 4,925 år
25 000 183 år 90 år 72 år 35 år 16 år 4,875 år
50 000 148 år 73 år 58 år 28 år 13 år 4,75 år

100 000 113 år 56 år 44 år 22 år 10 år 4,5 år

 -
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Konklusjon: Avskrivningssatsen for forretnings
bygg og bygg/anlegg kunne vært satt høyere 
for å bedre reflektere dagens levetid på bygg. 
Skillet mellom forretningsbygg og bygg/anlegg 
kunne også vært fjernet, da skillet er sjablong
messig og ikke nødvendigvis reflekterer et tydelig 
skille mellom bygg i den ene kontra den andre 
saldogruppen. De to saldogruppene kunne derfor 
vært slått sammen til en felles saldogruppe for 
bygg med for eksempel 5 % avskrivningssats. 
Grensen for når en saldo kan fradragsføres i sin 
helhet burde også vært økt til kr 50 000 eller 
kr 100 000, men det er begrenset hvor stor effekt 
det vil ha for et bygg som stadig må aktivere 
kostnader og avskrive med svært lav avskriv
ningssats. Da vil man i praksis aldri nå denne 
grensen.

Reglene rundt leietakertilpasninger kunne med 
fordel vært gjennomgått for klarere regler uten 
uheldige konsekvenser, for eksempel ved at   
leietakertilpasninger som ikke var noen fordel   
for andre enn leietaker kunne fradragsføres   
lineært over leieperioden.

Prinsippet om at avskrivning skal følge reell verdi  
reduksjon står i utgangspunktet sterkt,  selv om 
satsen for bygg og anlegg er noe lav. Samtidig 
har staten vist vilje til å motivere  til miljøorienterte 
tiltak ved å innføre mer gunstige avskrivnings
regler innen enkelte områder,  eksempel vis for 
vindkraft. En tilsvarende argumentasjon vil kunne 
vinne frem for å gi incentivordninger gjennom 
avskrivningssystemet til eksempelvis energi
sparende eller støyreduserende opp graderinger.
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3.2.3.3 Tekniske installasjoner i bygg (10 %)
Innføringen av egen saldogruppe for tekniske 
installasjoner var delvis miljømessig begrunnet, 
ved at det skal være gunstig å skifte ut de   
tekniske anleggene. I tillegg skal avskrivnings-
satsen på 10 % bedre reflektere levetiden til 
tekniske anlegg enn det gjorde da tekniske   
anlegg var en del av saldoen for byggene   
(se tabellene over).

Avskrivningssatsen på 10 % virker rimelig for 
de fleste tekniske anlegg, tatt i betraktning at 
en sjablongregel ikke alltid vil gi riktige resultater. 
Derimot har reglene for tekniske installasjoner 
flere uheldige sider:

•	 For	det	første	er	det	slik	at	hvert	enkelt	anlegg	
skal	vurderes	for	seg	i	forhold	til	om	det	anses	
som	utskiftet	i	sin	helhet	eller	om	det	kan	
anses	helt	eller	delvis	vedlikeholdt.	Det	med-
fører	at	flere	kostnader	må	aktiveres	enn	om	
reglene	hadde	vært	koblet	opp	mot	om	bygget	
ble	revet	i	sin	helhet	eller	vedlikeholdt/reha
bilitert.	Tekniske	anlegg	er	ofte	helintegrerte,	
slik	at	det	ikke	skjer	noen	miljømessig	fo	r
bedring	når	deler	byttes	ut	under	vedlikehold,	
og	det	ville	vært	et	sterkere	incentiv	for	opp
gradering	av	tekniske	anlegg	(til	mer	miljø
effektive	anlegg)	om	endringer	i	større	grad		
kunne	vært	fradragsført	direkte	som	vedlike-
hold,	enn	at	de	i	stor	grad	må	aktiveres	og	
avskrives	på	saldo	slik	som	reglene	er	i	dag.	

	 Skattemessig	skilles	det	mellom	kostnader	
ved	å	anskaffe	eller	forøke	en	inntektskilde	
(eksempelvis	oppføring	av	bygg),	som	skal	
aktiveres,	og	kostnader	ved	å	skape	inntekter	
ved	bruk	eller	vedlikehold	av	kilden	(eksem-
pelvis	administrasjon	av	bygget)	som	skal	
utgiftsføres.	Å	skifte	ut	en	teknisk	installasjon	
med	en	ny	med	samme	funksjonalitet	be-
handles	som	å	anskaffe	en	inntektskilde.		 

Det	er	imidlertid	svært	uklart	hvor	mye	leie-
inntektene	økes	ved	å	skifte	ut	en	eldre	heis	
med	en	nyere	heis	e.l.,	og	det	kan	argumen-
teres	for	at	utskiftning	av	teknisk	installasjon	
til	en	ny	teknisk	installasjon	med	samme	
funksjon	har	større	preg	av	vedlikehold	enn	
investering/påkostning.

	 Reglene	skaper	også	en	vanskelig	avgrens
ning	av	begrepet	«hvert	enkelt	anlegg»,		 
som	medfører	mer	arbeid	for	både	eiendom	s
aktører	og	Skatteetaten.

•	 For	det	andre	er	saldoen	for	tekniske	instal-
lasjoner	plassert	i	kategorien	«samlesaldoer»	
(der	flere	driftsmidler	tas	inn	på	samme	saldo),	
og	ved	realisasjon	av	tekniske	anlegg	(typisk	
ved	riving)	skal	da	de	tekniske	anleggene	
ikke	overføres	til	gevinst/tapskonto	men	
fortsatt	avskrives	på	saldo.	Det	ville	gitt	20	%	
fradragsføring	av	realiserte	tekniske	installa
sjoner	mot	dagens	10	%	avskrivning	på	saldo,	
som	også	ville	gitt	et	incentiv	til	å	skifte	ut	
tekniske	anlegg	mot	nyere	og	mer	miljø
effektive	anlegg.	Det	fremstår	også	uheldig	
at	man	kan	sitte	med	saldoer	for	tekniske	
anlegg	uten	å	få	fradrag	for	restsaldoen	når	
bygget	er	revet.	Dette	burde	derfor	fulgt	de	
samme	reglene	som	bygget,	slik	at	man	
kunne	overføre	restsaldo	til	gevinst/tapskonto	
når	bygget	ble	revet.	Dette	bør	imidlertid	sees	
i	sammenheng	med	miljøincentiver	og	kon-
sekvenser	ved	riving	av	bygg,	som	også	er	
omtalt	under	kapitlet	for	avskrivning	av	bygg.

 
	 I	figuren	på	neste	side	vises	avskrivningstiden	

for		en	teknisk	installasjon,	og	hvor	lite	den		 
er	avskrevet	om	bygget	eller	den	tekniske		 
installasjonen	rives/skiftes	ut	etter	5	år	og	
hvor	lang	tid	det	tar	før	95	%	av	den	tekniske	
installasjonen	er	avskrevet	(28	år	etter	bygging	
og	23	år	etter	riving):	



Konklusjon: Avskrivningssatsen er «grei nok», 
men det kunne vært rettet opp i et par uheldige 
sider av regelverket for i større grad å motivere 
til utskiftning av tekniske anlegg som er modne 
for utskiftning. Det er unaturlig og i strid med 
behandlingen av bygg at teknisk installasjon 
skal forbli på saldo med 10 % årlig avskrivning 
også etter riving eller utskiftning. Utgiftsføring 
av kostnaden ved å skifte ut en eldre teknisk  
installasjon med en med samme funksjonalitet 
med bedre egenskaper (for eksempel lavere 
energiforbruk) kan begrunnes enten med at dette 
har mer til felles med vedlikehold/driftskostnad 
enn påkostning/investering, eller som et incentiv 
til å skifte ut tekniske installasjoner med nye når 
den erstattende installasjonen har bedre miljø
messig effekt enn den gamle, noe som ofte vil 
være tilfelle på grunn av teknologisk utvikling.
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3.2.3.4 Grensen mot maskiner
Per i dag er det uklart om en del moderne   
anlegg skal plassers i saldogruppen for tekniske 
installasjoner integrert i bygg (saldogruppe j), 
maskiner (saldogruppe d) eller bygg/anlegg 
(saldogruppe h). Det gjelder for eksempel anlegg 
for fjernvarme ved hjelp av sjøvann eller annen 
energikilde, bergvarmeanlegg og solcelleanlegg. 
Slike anlegg kan være mer eller mindre integrert 
i bygget, og kan være plassert utenfor bygget 
eller på taket av bygget. De passer derfor ikke 
med angivelsen av hva som skal i saldogruppe j 
som tekniske installasjoner, ettersom denne 
saldogruppen skal være forbeholdt tekniske 
anlegg som er integrert i bygget. Da blir spørs-
målet om de skal anses som  maskiner med 
20 % årlig avskrivning eller bygg/anlegg med   
4 % årlig avskrivning. Ut fra levetid er det da 
mer naturlig å anse de som maskiner, men 
mange eiendomsaktører aktiverer slike anlegg 
som bygg/anlegg med 4 % årlig avskrivning   
av forsiktighetshensyn ettersom det ikke finnes 
noen klare holdepunkter for at de kan aktiveres 
som maskiner.

Det er lite konsistent at utstyr som er montert 
i en bygning for å tjene byggets funksjon utgjør 
teknisk installasjon, mens identisk utstyr montert 
i større skala i separat bygg for å tjene 1-3 byggs 
funksjon avskrives som bygg/anlegg. Effektivitet  s-
h ensyn tilsier gjerne å samlokalisere flere installa -
sjoner.
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Konklusjon: Ovennevnte anlegg er bra i forhold 
til miljø og bærekraft, og myndighetene bør 
derfor motivere til å bygge slike anlegg. Det er 
nylig gjort når det gjelder vindmøller, som nå 
kan avskrives lineært over 5 år i en begrenset 
tidsperiode (reglene gjelder i utgangspunktet til 
og med inntektsåret 2021). En tilsvarende regel 
burde vært innført for andre anlegg for produksjon 
av elektrisitet (tradisjonelle solcelleanlegg) eller 
oppvarming av bygg (solfangere, anlegg for 
 sjøvannoppvarming, bergvarme, jordvarme og 
anlegg for annen fjernvarme), og det burde da 
innføres som en permanent regel og ikke som 
en tidsbegrenset regel som for vindmøller.

Det kan søkes en uttalelse fra Finansdeparte
mentet om at utstyr som ville blitt saldoført   
som teknisk installasjon i ett bygg, også vil   
være teknisk installasjon når det er frittstående 
og tjener en mindre krets bygg, evt. at slike   
anlegg kan aktiveres og saldoavskrives som 
maskiner. Dette krever neppe lovendring.
Enda gunstigere ville det vært om slike anlegg 
fikk en egen sats eller kunne avskrives lineært 
over 5 år på samme måte som vindmøller,   
men en slik endring vil kreve lovendring.

3.2.3.5 Avskrivninger av boliger for utleie
Boliger for utleie kan som utgangspunkt ikke 
avskrives. Dette til tross for at det ikke kan 
være tvilsomt at også utleieboliger forringes i 
verdi ved slit og elde. Utleieboliger kunne vært 
likestilt med andre former for utleie av overnatting, 
som avskrives med 4 % per år etter saldoreglene.

At utleieboliger ikke skal avskrives bygger skatte-
messig på tanken at en bebodd bolig normalt 
vedlikeholdes slik at verdien ikke forringes. 
 Boligen behandles dermed rent funksjonelt, 
som om det sentrale er om boligen kan brukes 
til å huse beboere. Det er likevel naturlig at det 
ikke er adgang til avskrivning for utleieboliger 
da reglene i stor grad er sjablongbasert, og et 
motsatt scenario ville gitt store skatteincentiver 
til å investere i bolig, herunder opparbeidet 
 latente gevinster for utleiere som ikke hadde 
vært godt begrunnet. 

Konklusjon: Det bør ikke motiveres til økte   
investeringer i sekundærboliger, og det bør  
derfor ikke foreslås noen endringer av gjeldende 
regler på dette området. Det kunne imidlertid 
arbeides for at snevre typer miljømotiverte tiltak 
kunne utgiftsføres umiddelbart, men dette  
ivaretas også gjennom støtteordninger fra 
 Enova. Det bør utvises forsiktighet med   
å blande slike insentiver inn i skattereglene.

3.2.3.6 Andre metoder for fradragsrett
Eiendomsbransjen er i en gunstig situasjon,   
ettersom dagens ligningspraksis tillater at   
hoveddelen av eiendomsverdiene avskrives. 
Flere verdsettelseseksperter mener imidlertid  
at et bygg aldri kan være verdt mer enn gjen-
anskaffelseskostnaden, som i mange tilfeller vil 
innebære at en større del av eiendomsverdiene 
skulle vært allokert til tomt uten rett til avskrivning. 
Dermed får eiendomsbesittere (utsatt) fradrags-
rett for hoveddelen av sine investeringskostnader, 
og derigjennom lavere skattepliktig inntekt.

Enkelte investormiljøer har også reist spørsmålet 
om ikke en del av eiendomsverdiene er knyttet 
til immaterielle eiendeler, som for eksempel   
leiekontraktene. En slik tankegang ville kunne 
medføre raskere fradragsrett for enkelte kost-
nader knyttet til leiekontrakter, men ville endret 
skattesystemet for eiendomsbransjen radikalt. 
Det ville også kunne gitt et mer komplisert 
 skatteregime for eiendomsbransjen som  ville 
vært mer ressurskrevende å følge.

Konklusjon: Eiendomsbransjen har i dag  
forholdsvis enkle avskrivningsregler å forholde 
seg til, og det bør derfor ikke arbeides for et   
regelverk som kan være marginalt mer gunstig 
men som er mer komplisert og dermed er mer 
ressurskrevende å etterleve.
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3.2.4 Kostnadsføring kontra aktivering
Det ligger store muligheter for å fradragsføre 
kostnader i reglene om tenkt vedlikehold,  men 
disse reglene er vanskelig tilgjengelige  og mange 
kjenner ikke til detaljene som er utformet gjen-
nom rettspraksis og ligningspraksis. Mange   
benytter regnskapsreglene også i forhold til 
skatt, og etter regnskapsreglene er terskelen 
for å klassifisere kostnader som vedlikehold 
høyere. Det fører til at mange ikke utnytter de 
mulighetene som ligger i skattereglene. Grensene 
er også uklare, og på en del områder uprøvde 
for domstolene. I stor grad handler det imidlertid 
om å begrunne den skattemessige behandlingen 
man legger til grunn, og dokumentere dette på 
en tilfredsstillende måte. Med god dokumenta-
sjon vil skatteetaten i de fleste tilfeller legge til 
grunn utbyggers skattemessige behandling.

Konklusjon: Det vil for mange være en fordel å 
få klarere regler rundt grensen mellom kostnads
føring (direkte fradragsrett) og aktivering (utsatt 
fradragsrett), men det er usikkert hvordan en 
lovfesting vil kunne skje, samt om det vil medføre 
klarere regler eller kun nye problemstillinger. 
Derfor er det usikkert om endringer i disse regle
ne vil slå positivt ut for eiendomsbransjen, og 
det er overveiende sannsynlig at det vil slå ne
gativt ut for de som utnytter de gunstige skatte
reglene i dag. Det bør derfor ikke gjøres noe ar
beid for å klargjøre disse reglene, men heller 
arbeides for å opplyse om gjeldende regelverk.

3.2.5 Utbygningsbidrag, anleggsbidrag  
og offentlig infrastruktur
Bjørvika-dommen konkluderte med at offentlig 
infrastruktur skal aktiveres på tomt, men var 
spesiell ettersom infrastrukturbidraget allerede 
var priset inn i en eiendomstransaksjon. Det er 
derfor usikkert hvor stor overføringsverdi dommen 
har til andre saker der faktum avviker på sentrale 
punkter. I etterkant har lagmannsretten avsagt 
dommer vedr. infrastrukturbidrag i sak vedr. 
Metro Senter og vedr. anleggsbidrag i Moa 
Senter. Begge dommene slår fast samme  praksis 
som Bjørvika-dommen, ved at det ikke oppnås 
fradrag for slike bidrag fordi domstolene mener 
at de gir utbygger en varig verdi som ikke 
 forringes i verdi.

De nevnte dommene er etter vårt syn for kate-
goriske, ved at de i liten grad foretar en konkret 
vurdering av om utbygger har hatt en verdiøkning. 
Dommene brukes også av skatteetaten som 
grunnlag for en praksis som blir for generell.

Det er også i for liten grad problematisert både 
i dommene og i praksis for øvrig om det virkelig 
innebærer en varig verdi, eller om den i realiteten 
forringes i verdi over tid (ikke bare ved slit og 
elde, men også ved endrede samfunnskrav, mv.). 
Med så lang avskrivningstid som følger  av   
dagens avskrivningssatser (se punkt 3.2.3.2 over), 
så er det vanskelig å hevde med sikkerhet at 
verdien ikke forringes i løpet av avskrivningstiden.

Noen eksempler der endrede krav og/eller 
slitasje /elde fører til verdiforringelse eller behov 
for å pådra nye kostnader for å møte endrede 
krav:

•	 Veier,	både	hovedveier	og	småveier,	får	over	
tid	økte	krav	til	bredde,	størrelse	på	veiskulder,	
oppmerking,	fortau/gangvei,	sykkelvei,	mv.	

•	 Veikryss	og	rundkjøringer,	der	kravene	og	
ønskene	fra	det	offentlige	er	vesentlig	endret	
ila	de	senere	tiårene.

•	 Elektriske	anlegg,	der	den	nye	standarden	
nå	er	400	volt	mens	tidligere	standard	var	
230	volt.	Det	er	ikke	utenkelig	at	kapasiteten	
i	næringsbygg	også	vil	endres	i	fremtiden		 
(i	hvert	fall	over	så	lang	avskrivningsperiode	
som	fremgår	av	tabellene	under	punkt	3.2.3.2	
over),	eller	at	hele	systemet	for		omforming	av	
elektrisitet	vil	endres.	Det	vil	kreve	nye		 
investeringer/anleggsbidrag,	som	medfører		 
at	tidligere	pådratte	kostnader		forringes	i		 
verdi	over	tid.	Dette	er	ikke	hensyntatt	i	Molde	
Storsenterdommen	fra	8.	februar	2019,	der	
selskapet	ikke	fikk	avskrive	anleggs	bidraget	
med	begrunnelse	at	det	ikke	var		oppofret.	
Evt.	må	man	ha	kontroll	på	slike	kostnader	
så	de	kan	fradragsføres	den	dagen	det	kom-
mer	fra	om	nye	anleggsbidrag	for	ny	trafo,	
men	det	vil	føre	til	en	uheldig	praksis	som		 
vil	være	krevende	å	følge	opp.
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Konklusjon: Praksis rundt ulike bidrag er 
 problematisk, da de innebærer en merkostnad 
for utbygger som ikke gir fradragsrett. Dette 
gjelder særlig infrastrukturbidrag, som kan 
 opp leves vilkårlig og variere mellom kommuner 
og også mellom områder innenfor samme kom
mune. Rettstilstanden er også usikker, og burde 
vært avklart av lovgiver. Erfaringen fra Bjørvika
dommen har gjort at utbyggere i høy grad unngår 
slike bidrag, noe som er uheldig all den tid 
kommuner ønsker dem. Alternativt kan man 
jobbe for en helt annen skatteregel knyttet til 
slike bidrag, der det gis direkte fradrag nettopp 
for å motivere utbyggere til å bidra til å dekke 
«fellesskapets kostnader» (incentivordning), som 
er tilfellet for infrastrukturbidrag (men ikke i 
samme grad for anleggsbidrag til for eksempel 
trafo). Klarere regler ville også vært ressurs
besparende, både for næringslivet og for 
Skatte etaten, ettersom det i dag anmodes om 
flere bindende forhåndsuttalelser for å forsøke    
å få fradrag for ulike kostnader til offentlig infra
struktur (VAanlegg, veier, osv.). Dette gir også 
en uheldig forskjellsbehandling mellom de store 
aktørene som har ressurser til å bruke de beste 
rådgiverne og innhente BFU, og de mindre 
 aktørene som ikke har tilsvarende ressurser.

3.2.6 Rentefradrag
Rentebegrensningsreglene tar sikte på å forhindre 
overskuddsflytting mellom land, som bidrar til  
å uthule det norske skattefundamentet. De fleste 
andre land har liknende regler.

Rentebegrensningsreglene har rammet 
eiendom s bransjen hardt, ettersom mange 
eiendoms aktører har høye rentekostnader.  
Det følger eiendomsbransjens natur at man 
oppnår en høy gjeldsgrad, på grunn av sikkerhet 
for lån i håndfaste, underliggende verdier. Det 
har imidlertid i stor grad vært mulig å tilpasse 
seg reglene for eiendomsbesittere, mens utviklere 
i større grad har måttet akseptere utsatt fra  drags -
rett for rentekostnader (innebærer en skatte-
ulempe, ettersom beskatningen da vil skje   
tidligere enn den ellers ville gjort).

Det er viktig å være oppmerksom på at en 
 økning i gjeldsgrad, normalt sett øker inntekts-
tillegget som følge av begrenset rentefradrag 
(typisk i oppkjøpsstrukturer mv). Skattekost-
naden forblir nominelt den samme og effektiv 
skatt økes, følgelig får man ingen skatteeffekt 
av større belåning. Dette kan illustreres med et 
eksempel med et aksjeselskap som eier eiendom 
med egenkapital på 1 000, yield på 4 % og 
5 % rente på bankgjeld (skattemessige avskriv-
ninger antas til null). Når rentekostnaden øker, 
øker inntektstillegget som følge av begrenset 
rentefradrag ettersom yielden er konstant. 

40% LTV 60% LTV

Rentekostnad (20.0) (30.0)
Yield 40.0 40.0
Næringsinntekt 20.0 10.0

Tax	EBITDA 40.0 40.0
Fradragsramme 10.0 10.0
Inntekststillegg 10.0 20.0

Skattepliktig inntekt 30.0 30.0
Skatt (6.6) (6.6)
Effektiv	skattesats 33.0% 66.0%
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Fra 1. januar 2019 er imidlertid reglene endret. 
Det har skjedd en generell skjerpelse ved at 
også eksterne renter omfattes, men på den   
positive siden er det innført to unntak fra disse 
skjerpede reglene ved at konsern har fått et 
høyere innslagspunkt for at reglene skal komme 
til anvendelse (kr 25 millioner) og ved at helnorske 
konsern i realiteten er unntatt gjennom en ege n-
kapitalbasert unntaksregel. Den egenkapital-
baserte unntaksregelen fritar fra rentebegrens-
ningsregelen konsern som har en like høy eller 
høyere egenkapitalandel i den norske delen av 
konsernet som i det globale konsernet. For hel-
norske konsern er dette enkelt å dokumentere 
– da har man nødvendigvis lik egenkapitalandel 
i Norge som globalt.

For konsern som har et eller flere selskaper  
i utlandet eller utenlandske konsern som har   
et eller flere selskaper i Norge, vil det medføre 
betydelig merarbeid å dokumentere at man er 
omfattet av unntaksbestemmelsen ettersom det 
stilles krav om at man må sette opp konsern-
regnskap både for det norske konsernet og for 
det globale konsernet. Det er heller ikke sikkert 
man oppfyller kravene i unntaksreglene, og   
da innebærer endringene en betydelig skatte-
skjerpelse. Det er imidlertid formålet med rente-
begrensningsreglene å ramme flernasjonale 
konsern som har høyere gjeldsgrad i Norge  enn   
i andre land (først og fremst land med lavere 
skattesats), så dette er en tilsiktet effekt.

Det er likevel slik at rentekostnader til nærstående 
utenfor konsern rammes av den tidligere regelen 
med et terskelbeløp på kr 5 millioner. Det gjelder 
for eksempel renter til personlige aksjonærer 
og potensielt også eierselskaper som har  
nøyaktig 50 % eierandel (da anses man ikke 
som samme konsern etter aksjeloven og regn-
skapsreglene, men likevel som nærstående etter 
rentebegrensningsreglene).

Konklusjon: De nye unntaksbestemmelsene   
for helnorske konsern og for konsern som har 
en like høy eller høyere egenkapitalandel i det 
norske konsernet som i det globale konsernet, 
gjør at rentebegrensningsreglene bør være   
mulig å tilpasse seg for norske eiendomsaktører. 
Reglene er imidlertid så detaljerte og kompliserte 
at det er viktig å passe på at man holder seg 
innenfor reglene og ikke får begrenset rente
fradraget. 

Det er derfor ikke nødvendig å arbeide for endring 
av rentebegrensningsreglene av hensyn til nor
ske eiendomsaktører isolert sett. De rammer 
også godt etter formålet og er i samsvar med 
den  internasjonale utviklingen, så det vil være 
 van skelig å få til større endringer i rente
begrensningsreglene.

3.2.7 Konsernstruktur, samarbeidsselskaper 
(«joint venture») og gjennomskjæring av 
skatteposisjoner (fremførbare underskudd, 
gevinst-/tapskontoer, mv.)

3.2.7.1 Konsernbidrag
Norske selskaper som er i skattekonsern (mer 
enn 90 % direkte eller indirekte eierskap) kan 
utjevne overskudd og underskudd seg imellom 
gjennom konsernbidrag. Dette er en gunstig 
 regel, som gjør at norske konsernstrukturer er 
gunstige etter norske regler. Reglene gjelder 
også dersom morselskapet er utenlandsk,   
men kun mellom norske selskaper. 

I kjølvannet av en nylig avsagt høyesterettsdom 
(Yara-saken) er rettstilstanden ansett avklart hva 
gjelder grenseoverskridende konsernbidrag.   
Finansdepartementet har i 2019 sendt et forslag 
på høring som lovfester de begrensede mulig-
hetene for at norske selskaper kan få fradrag 
for konsernbidrag som gis til datterselskaper  
i andre EØS-land (betinget blant annet av   
endelig tap mv.). 

Konklusjon: Konsernbidragsreglene er 
 vel fungerende, og det har nok lite for seg   
å jobbe for at de skal utvides til også å gjelde 
utenlandske selskaper. Andre land har heller 
ikke grens e overskridende konsernbidragsregler.
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3.2.7.2  Samarbeidsselskaper («joint venture»)
Samarbeidsselskaper brukes mye i utviklings-
prosjekter, men også ved eierskap til større  
eiendommer (de samme problemstillingene vil 
også være aktuelle for syndikater, eiendomsfond, 
mv.). Samarbeidsselskaper har ikke muligheten 
til å jevne ut skatt ved konsernbidrag, og hvis 
slike samarbeidsselskaper drives med under-
skudd kan de bygge seg opp et underskudd 
som de aldri kan få utnyttet. Med de nye rente-
begrensningsreglene kan de også bygge seg 
opp rentefradrag til fremføring som de heller 
 aldri får utnyttet. Dette har særlig vært aktuelt 
for boligutviklere. Når et prosjekt er ferdig og 
eierne blir enig om å oppløse selskapet, kan 
ikke fremførbart underskudd mv. utnyttes.   
Det kan heller ikke overdras til en av eierne,   
ettersom skattemyndighetene da vil avskjære 
det fremførbare underskuddet (ref. Armada   
Eiendom-dommen). 

Dette kan løses ved at man i større grad bruker 
deltakerlignede selskaper i samarbeidsprosjek-
ter, ettersom de lignes på eiernes hender og 
derfor innebærer en automatisk skattekonsoli-
dering hos eierne. Hvis man også legger heleide 
selskaper mellom eget konsern og det deltaker-
lignede selskapet, oppnår man også den 
ansvars begrensningen som er en av hoved-
forskjellene på deltakerlignede selskaper  og 
aksjeselskaper. Mange vegrer seg likevel for   
å bruke deltakerlignede selskaper i samarbeids-
prosjekter.

Konklusjon: Det er uheldig at gjennomskjærings
reglene (skatteloven § 1490 og den ulovfestede 
gjennomskjæringsregelen) diskriminerer sam
arbeidsselskaper (joint venture) fremfor heleid 
eierskap. Selv om dette kan løses i praksis av 
selskaper som er klar over problemstillingen, 
burde det vært fradragsrett (tilbakeføringsrett 
mer enn 2 år, som er regelen i dag) for kostnader 
(for eksempel garantikostnader) og underskudd 
ved oppløsning av selskaper med delt eierskap. 
Da ville man også unngått problemstillinger og 
saker som gjelder salg av fremførbare under
skudd, som er ressurskrevende for det offentlige 
å følge opp og som særlig kommer ressurssterke 
selskaper, konsern og privatpersoner til gode 
fordi de har størst mulighet til å tilpasse seg 
skjønnsmessige regler. Det er dessuten selskapet 
selv som har opparbeidet underskuddet, og da 
virker det urimelig at eierne ikke skal få lov til å 
utnytte det men at det kommer staten til gode. 
Et alternativ kan være å øke tilbakeføringsretten 
fra 2 år til 5 år.

3.2.7.3 Gjennomskjæring av skatteposisjoner 
(fremførbare underskudd, mv.)
Gjennomskjæring av skatteposisjoner etter 
skatteloven § 14-90 eller den ulovfestede 
 gjennomskjæringsregelen er omdiskutert,   
og fra 2020 er det innført en ny lovfestet gjen-
nomskjæringsregel. Den lovfestede gjennom-
skjæringsregelen skiller seg på viktige punkter 
fra dagens ulovfestede gjennomskjæringsregel, 
og det forventes at denne både vil gi økt usikker-
het en periode og gjøre Skatteetaten mer aktiv  
i anvendelsen av gjennomskjæring.

Gjennomskjæring av skatteposisjoner er særlig 
et problem for samarbeidsselskaper der ingen 
kan utnytte skatteposisjoner som fremførbart 
underskudd, gevinst-/tapskonto, avskrivnings-
saldoer, fremførbart rentefradrag, mv. ved hjelp 
av konsernbidragsreglene. Det kan føre til at 
fremførbart underskudd som er rettmessig opp-
arbeidet blir avskåret hvis en av eierne kjøper ut 
de andre etter at virksomheten er trappet ned 
eller avsluttet. Det kan gjelde selskaper som 
har betalt skatt i mange år, men som de siste 
årene har gått med underskudd. Et eksempel 
er boligutviklingsselskaper som har solgt alle 
boligene og betalt skatt på inntektene, men 
som pådrar seg kostnader i garantiperioden.

Ved avvikling av selskap kan kostnader føres 
mot inntekter inntil 2 år forut for det aktuelle 
inntektsåret, og det avhjelper problemet i noen 
tilfeller. For selskaper som sitter med garanti-
forpliktelser i 5 år eller 10 år er det imidlertid 
begrenset hjelp i en tilbakeføringsadgang for 
underskudd på 2 år.

Konklusjon: Tilbakeføringsadgangen kunne vært 
utvidet (eller vært ubegrenset), slik at selskaper 
som hadde bidratt med skatt på inntekter også 
fikk fradrag for alle sine kostnader, selv om de 
oppstod flere år etter inntektene. Mange opplever 
det som urimelig at man ikke skal få utnyttet et 
fremførbart underskudd når man rettmessig har 
opptjent det (ikke bare har man tapt penger, men 
man får ikke utnyttet det skattemessig heller). 
Det fremstår urimelig at det er staten som skal 
få «gleden» av at fremførbare underskudd ikke 
får overdras. Det sitter nok imidlertid langt   
inne å akseptere overdragelse av fremførbare 
underskudd.
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3.3 FORMUESKATT

3.3.1 Generelt om formueskatt
Formuesskatt er en skatt som først og fremst 
rammer privatpersoner. Selskaper betaler ikke 
formuesskatt, men det beregnes en formues-
verdi på selskaper som ligger til grunn for den 
formuesskatten de private eierne betaler. Aksjer 
i børsnoterte selskaper verdsettes etter børs-
kurs ved årets utgang, mens ikke-børsnoterte 
selskaper verdsettes etter netto eiendeler   
i selskapet.

Formuesskatt er etter vårt syn en dårlig skatte-
form fordi den ikke er en direkte følge av inn-
tjening og likviditet, og derfor ikke tar hensyn til 
skatteevne. Formuesskatten forskjellsbehandler 
også ulike subjekter og norsk kontra utenlandsk 
eierskap, ettersom det er få andre land som   
har formuesskatt i den formen som Norge har. 
Tendensen Internasjonal går i retning av mindre 
generell formuesskatt, til fordel for større omfang 
av eiendomsskatten.

Etter de senere års endringer, er det i dag mindre 
forskjell mellom ulike bransjer ved at det i liten 
grad gis formuesrabatter på annet enn aksjer 
(som gjør det gunstig for alle å investere/eie 
 eller drive virksomhet gjennom aksjeselskaper). 
Eiendomsbransjen har lenge hatt en fordel på 
grunn av store formuesrabatter på eiendom, 
men disse fordelene er i dag borte etter en 
gradvis nedtrapping. Eiendomsbransjen er   
i dag i stor grad likestilt med andre bransjer, 
og formuesskatten er således ikke et bransje-
problem men et generelt problem for norsk 
 næringsliv, særlig i konkurranse med utenlandske 
aktører. 

I tillegg har eiendom enkelte særlige utfordringer 
ved at de kan være ikke-inntektsskapende i 
lengre perioder, eksempelvis under utbygging, 
rehabilitering, tilpasninger mellom leietakere, 
mv. Formuesskatt må da finansieres med andre 
midler enn inntekter fra selskapet som danner 
grunnlaget for formuesverdien og formues-
skatten.

Konklusjon: Norsk Eiendom vil støtte seg på 
argumentasjonen fra NHO, Civita og andre som 
er prinsipielle motstandere av formuesskatt. 
Norsk Eiendom skal ikke gjøre utredninger om 
formuesskatt generelt da dette som utgangs
punkt gjelder likt for hele næringslivet og for alle 
eiere. Et alternativ kan være at formuesskatt 
knyttet til ikkeinntektsskapende eiendeler kan 

utsettes og betales først når resultatet er positivt, 
men det har uavklarte praktiske sider. Eventuell 
langvarig ledigstillelse kan også indikere at   
tidligere formuesverdi skulle vært lavere. Som 
det vil fremgå av det nedenstående, ligger det 
noen viktige nyanser her.

3.3.2 Skattesats og beregningsgrunnlag
Formuesskattesatsen har blitt satt ned fra 1,1 % 
til 0,85 % de senere årene. Næringseiendom 
verdsettes etter sjablongregler som tar utgangs-
punkt i leieinntekter, nedjustert sjablongsmessig 
med 10 % for eierkostnader, og Finansdeparte-
mentet fastsetter hvert år en kalkulasjonsfaktor 
for kapitalisering av leieinntekter til formuesverdi. 
Provenyet til staten fra formuesskatt synes å øke 
til tross for at skattesatsen er satt ned. Dette 
har Finansdepartementet erkjent i et svar til 
stortingsrepresentant Geir Pollestad.

Den sjablongmessige nedjusteringen av   
leie inntekter med eierkostnader utgjør 10 %. 
 Mange eiendommer, særlig flerbrukerbygg, 
 eldre bygg og mindre eiendomsporteføljer, har 
imidlertid betydelig høyere eierkostnader enn 
dette. Eiendomsskatt er også for mange en 
 eierkostnad, og kan utgjøre en betydelig del   
av omsetningen (i mange tilfeller rundt 5 %).

Kalkulasjonsfaktoren, som hvert år fastsettes 
av Finansdepartementet, er lik for hele landet. 
Den er imidlertid tilpasset Oslo og de store 
 byene, og gjør ikke forskjell på næringseiendom 
i høyere og lavere verdsatte områder. Dette er 
delvis reflektert i leieprisene som beregningen 
tar utgangspunkt i, men det er også stor forskjell 
i yield mellom ulike deler av landet. Normalt 
øker yielden proporsjonalt med avstanden fra 
CBD i den enkelte by og med avstanden fra 
storby til land. Denne forskjellen blir det ikke 
korrigert for ved beregningen av formuesverdi 
på næringseiendom, slik at det i store deler av 
landet er nødvendig å benytte sikkerhetsventilen 
om at formuesverdien ikke skal overstige 90 % 
av markedsverdi. Det er imidlertid kostbart å 
innhente takst som grunnlag for klage over at 
formuesverdien overstiger 90 % av markedsverdi 
hvert år, og det er derfor mange som ikke be-
nytter seg av denne muligheten fordi kostnadene 
overstiger den potensielle formuesskatte-
besparelsen. Dette er uheldig.
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Da de nye verdsettelsesreglene for nærings-
eiendom ble innført fra inntektsåret 2009 var 
kalkulasjonsfaktoren 0,09. Deretter er den 
 gradvis satt ned (som medfører at formues-
verdiene går opp):

•	 2010	–	0,085	=	8,5	%	yield
•	 2011	–	0,081	=	8,1	%	yield
•	 2012	–	0,071	=	7,1	%	yield
•	 2013	–	0,076	=	7,6	%	yield
•	 2014	–	0,075	=	7,5	%	yield
•	 2015	–	0,066	=	6,6	%	yield
•	 2016	–	0,063	=	6,3	%	yield
•	 2017	–	0,066	=	6,6	%	yield
•	 2018	–	0,069	=	6,9	%	yield

Selv en yield på 9 % i 2009 innebar at eien-
dommer i enkelte mindre sentrale områder ble 
verdsatt over markedsverdi, men for de fleste 
eiendommer var det et spørsmål om hvor stor 
formuesrabatt de fikk. Mens de mest attraktive 
eiendommene i Oslo og de store byene fikk 
 betydelige formuesrabatter, var rabatten for de 
fleste eiendommene utenfor de store byene liten.

Oppjustering av leieinntektene med ledige arealer 
slår også feil ut. I mange tilfeller dreier det seg 
om «permanent ledige arealer», altså arealer 
som er «umulige» å leie ut. Ofte er også de ledige 
arealene de arealene med lavest standard eller 
dårligst kvaliteter, og det blir da feil å benytte 
en gjennomsnittlig kvadratmeterpris for resten 
av bygget som stipulert leieinntekt for de ledige 
arealene. De ledige arealene gir ikke noe inn-
tektsgrunnlag, og kunne således vært holdt helt 
utenfor sjablongregelen. Evt. kunne det vært 
skilt mellom arealer som var utleid deler av året 
og arealer som ikke var utleid noen del av året. 
Markedet verdsetter også bygg med ledige 
arealer lavere per kvadratmeter enn fullt utleide 
bygg, så det ville vært minst like riktig å ikke 
oppjustere for ledige arealer som å sjablongs-
messig oppjustere for de.

Konklusjon: Det må gjøres en utredning   
som synliggjør om den sjablongmessige  
nedjusteringen for eierkostnader er rimelig  
og den årlige kalkulasjonsfaktoren fastsatt  av   
Finansdepartementet står i et rimelig forhold 
til utviklingen i leieprisene og det politiske   
vedtaket om redusert formuesskatt. 

Gjennom eksempler må det dokumenteres 
hvordan administrasjonspåslaget varierer og   
om det er mulig å se noen variasjon over tid. 
Det er god grunn til å tro at administrasjons
komponenten av en leieinntekt har økt siden 
rentekomponenten har falt betydelig og leien 
har holdt seg relativt stabil. Fradraget bør økes 
fra dagens 10 % for å redusere antall eiendommer 
som må benytte seg av sikkerhetsventilen på 
90 % av markedsverdi. Det vil nok være 
 vanskelig å få gjennomslag for en regel om 
 fradrag for faktiske kostnader, fordi det da   
vil være vanskelig å avgrense mot kostnader 
som det ikke bør gis fradrag for i formues
verdien  (for eksempel rentekostnader og andre 
finansieringskostnader), men sjablongen bør 
settes høyere enn dagens 10 %.

Det bør innhentes eksempler som illustrerer 
den relative skatteskjerpelsen mellom CBD   
og mindre attraktive områder i de store byene,   
mellom ulike byer og mellom by og land. Bolig
eiendommer verdsettes basert på tall fra SSB, 
og noe til svarende burde vært mulig for diffe
rensiert  kalkulasjonsfaktor for næringseiendom. 
Det bør også arbeides for at sjablongregelen 
bygger på faktiske leieinntekter og ikke opp
justerer leien med stipulerte leieinntekter for   
ledige arealer, ettersom det i mange tilfeller  
slår svært feil og uheldig ut.

At mange må benytte sikkerhetsventilen er en 
betydelig samfunnskostnad både for de private 
eiendomsaktørene som rammes ved at det må 
innhentes takster og skrives klager, og for det 
offentlige som må behandle et unødvendig stort 
antall klager.
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3.3.3 Ulike eierformer – flere  virksomheter 
som opererer  i samme marked favoriseres
Formuesskatt faller svært ulikt ut avhengig av 
eiers formelle status. Utenlandske eiere, norske 
pensjonsfond, stiftelser, statlige investerings-
selskaper og kommunale foretak betaler ikke 
formuesskatt. En god illustrasjon på hvor urimelig 
dette slår ut er et eiendomsselskap som eies 
med fire like deler av en privat investor, et kom-
munalt kraftselskap, en stiftelse og et utenlandsk 
selskap. Tre av fire eiere betaler ikke formues-
skatt. For å betjene formuesskatten ber den 
private investoren om utbytte. De tre øvrige be-
taler ikke formuesskatt og vil heller at kapitalen 
skal bli stående i selskapet. Den private inves-
toren må låne for å betale formuesskatten. 
 Dette er ikke bærekraftig. Et annet illustrerende 
eksempel er liv- og pensjonsfondene som blant 
annet investerer i eiendom. Disse betaler ikke 
formuesskatt, og kan derfor betale en høyere 
pris for eiendom. Dette skaper en konkurranse-
vridning. Dette inngår antageligvis som en del 
av pensjonsreformene og det har neppe noen 
hensikt å lobbe for å få endret på denne regelen, 
men det er nyttig å vite om fenomenet og det 
kan benyttes som et byttemiddel i andre skatter 
vi vil ha endret. Tilsvarende konkurransefortrinn 
har utlendinger, som heller ikke betaler formues-
skatt. Dette kan på sikt føre til uthuling av norsk 
eierskap.

Konkurransefortrinnet til utlendinger er et gene-
relt problem og gjelder norsk næringsliv gene-
relt. Dette kan over tid svekke norsk eierskap   
til både norsk eiendom og norske virksomheter, 
ettersom få andre land har formuesskatt i den 
formen Norge har.

Konklusjon: Det må lages en beregning som 
viser hvilket konkurransefortrinn et pensjonsfond, 
en utenlandsk eier, en stiftelse mfl. har  i forhold 
til en privat investor ved å by på en  eiendom, 
gitt lik avkastning til eierne over for eksempel   
en 10årsperiode.

3.3.4 Effekt av redusert  verdsettelsesrabatt
Verdsettelsesrabatt for aksjer (og dermed også 
næringseiendom) har blitt økt fra 20 % i 2018 til 
25 % i 2019. Historisk har dette endret seg mye. 
Inntil 2012 var verdsettelsesrabatten for nærings-
bygg 60 %. På grunn av belåningen, kom de 
fleste tidligere ikke i skatteposisjon. Nå vil  de 
fleste måtte betale formueskatt for sine eien-
dom s    investeringer. Isolert sett er dette i kke 
 urimelig så lenge det er politisk flertall for 
 formues skatt. Endringene har imidlertid bidratt 
til at mange eiendomsselskaper nå betaler en 
skatt de ikke har betalt før. 

Konkusjon: Det bør settes opp en enkel tabell 
som viser utviklingen i skattenivået.

3.3.5 Ikke utleide lokaler, eiendom   
under bygging eller rehabilitering
Det kreves i dag formuesskatt for ikke utleid  
eiendom. Dette uavhengig om det ikke er  
etterspørsel eller om eiendommen er under 
oppførelse. Da formuesskatt som idé skal være 
en skatt på avkastning fra formue, blir det en 
logisk brist når det kreves formuesskatt av noe 
som permanent eller midlertidig ikke har mulighet 
for å gi avkastning, og dermed vil ha en til-
svarende lav (eller ingen) formuesverdi.   
Se  også omtale under punkt 5.3.2 over.

Det er et bærende prinsipp i Norge at man skal 
skatte etter evne. Et ikke utleid næringsbygg gir 
ingen inntekter og dermed heller ingen skatte-
evne. Det er uheldig om formuesskatten skal 
medføre at eiendom må selges fordi eier ikke 
ellers har evne til å betale formuesskatten.

Konklusjon: Ved beregning av utleiegrad og 
 levetid mellom hver rehabilitering av en slik grad 
at arealene ikke er utleibare, må det beregnes 
en reduksjonsfaktor. Sannsynligvis bør man   
vurdere geografiske forskjeller.
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3.3.6 Inntekter som ikke burde inngå   
i og kostnader som burde trekkes fra i  
beregningsgrunnlaget for formuesverdien

Dette er særlig aktuelt for all-inclusive-kontrakter, 
men også for andre leieavtaler som inkluderer 
elementer i leien som ikke burde inngå i bereg-
ningsgrunnlaget eller leieforhold der det er  
særskilte kostnader som burde kunne trekkes 
fra i beregningsgrunnlaget.

Markedsutviklingen går i retning av at leietagerne 
ønsker seg ulike kostnader inkludert i leien.  Det 
er eksplisitt uttalt i Skatte-ABC at felleskostnader 
ikke skal inngå i leien som grunnlag for beregning 
av formuesverdi på næringseiendom, og resul-
tatet bør være det samme selv om (enkelte) 
 felleskostnader tas inn som en komponent i leien. 
Det siste er imidlertid ikke eksplisitt uttalt, og 
det er viktig å i hvert fall spesifisere størrelsen 
på felleskostnadene i leiekontrakten eller annen 
dokumentasjon. Mer usikkert er det med enkelte 
andre kostnader, som for eksempel moms-
kompensasjon. Vi er kjent med tilfeller (lignings-
praksis) der det er akseptert at momskompen-
sasjon for ikke fullt ut mva-pliktige virksomheter 
trekkes fra leieinntekten ved formuesberegnin-
gen, da momskompensasjon egentlig er en 
 betaling for manglende fradragsrett for mva  på 
byggekostnader. Det samme gjelder investerings-
leie, som bør behandles på samme måte som 
momskompensasjon. Det samme kan tenkes   
å gjelde andre elementer ved betaling fra leie-
taker til utleier.

På den annen side bør enkelte kostnader kunne 
trekkes fra leieinntektene før man benytter 
 sjablongreglene for fastsettelse av formuesverdi. 
Det gjelder for eksempel festeavgift for eiendom 
på festet grunn. Dette må i hvert fall gjelde i de 
tilfellene bortfester også formuesbeskattes for 
verdien på grunnen basert på sin festeinntekt. 
Vi er kjent med tilfeller (ligningspraksis) der det 
er akseptert slik fradragsrett, men vet ikke om 
skattemyndighetene har tatt eksplisitt stilling til 
dette. Det bør også gjelde kommunal eiendoms-
skatt som dekkes av utleier, men det foreligger 
ikke slik fradragsrett i dag. Eiendomsskatt er 
tenkt dekket av 10 % sjablongfradraget for  
eierkostnader.

Konklusjon: Denne usikkerheten rundt hvilke 
elementer som skal inngå ved sjablongberegnin
gen av formuesverdien på eiendom, kan løses 
på flere måter. En mulighet er å gi fullstendige 
opplysninger om hvordan man har beregnet 
formuesverdien. Dette gir imidlertid ikke noen 
god forutsigbarhet, da skatteetaten kan tenkes 
å endre skattefastsettelsen etter varsel om   
endring og man ikke oppnår noen avklaring  
på hva som er riktig. På kort sikt kan imidlertid 
dette være den gunstigste løsningen, men vil   
da kun være til fordel for de som faktisk benytter 
en slik praksis.

En annen mulighet er å forsøke å få dette 
eksplisitt uttalt i SkatteABC gjennom dialog 
med «ABCutvalget» i Skattedirektoratet. RSM 
har gode kontakter i Skattedirektoratet, og kan 
undersøke mulighetene for å få til dette på en 
enkel og lite ressurskrevende måte. En ulempe 
med dette er at Skattedirektoratet kan ha en 
oppfatning om hva som er riktig som er mindre 
gunstig enn det argumenteres for over. Da vil 
eiendomsbransjen risikere en avklaring som    
er vanskelig å skatterapportere i strid med.  
Dette kan riktignok følges opp videre med  
Finansdepartementet, men det vil være en   
mer ressurskrevende prosess og i mellomtiden 
vil man måtte forholde seg til en ugunstig praksis. 
Trolig er det bare et fåtall eiendomsbesittere 
som utnytter den usikkerheten som ligger i 
 dagens regelverk, og dermed også få som  
vil  risikere noen ulempe ved en klargjøring  
av reglene.

De siste mulighetene er å gå direkte til Finans
departementet for en avklaring, eller i siste  
instans til lovgiver (Stortinget). Det er imidlertid 
høyst usikkert om Stortinget vil bruke tid på   
slike detaljregler, så i praksis vil nok siste   
instans være Finansdepartementet.

Det er også mulig å be om bindende forhånds
uttalelser eller veiledende uttalelser fra skatt  e
etaten, men bindende forhåndsuttalelser gjelder 
kun den konkrete saken og veiledende uttalelser 
er ikke bindende. Dette er derfor en kostbar og 
tidkrevende løsning, som ikke gir noen sikker  
og permanent avklaring.
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3.4 KOMMUNAL EIENDOMSSKATT

3.4.1 Generelt
Det norske eiendomsskattesystemet er kommu-
nalt, og derfor fragmentarisk og til dels uklart på 
grunn av en gammel eiendomsskattelov. Likevel 
er eiendomsskattesatsen, som maksimalt kan 
settes til 0,7 %, gunstig sammenlignet med våre 
naboland (Sverige og Danmark), som har til dels 
vesentlig høyere eiendomsskatt.

Kommunal eiendomsskatt innebærer en uheldig 
forskjellsbehandling mellom kommuner som har 
behov for inntekter som de kan oppnå gjennom 
eiendomsskatt og de kommunene som ikke har 
behov for å innføre eiendomsskatt. Dette skaper 
en negativ spiral som kan øke forskjellene mellom 
de rike kommunene uten eiendomsskatt og de 
fattige kommunene med eiendomsskatt, ettersom 
de allerede rike kommunene da vil tiltrekke seg 
næringsliv og dermed også utvikling av eiendom, 
som igjen vil gi økte inntekter og større forskjell 
til de kommunene som har behov for å innføre 
eiendomsskatt (og som da ikke  får like mange 
nye virksomheter og utvikling  av eiendom i 
kommunen).

Konklusjon: For å få et rettferdig system på 
tvers av kommuner og for å spare samfunns
ressurser (kommunene bruker mye ressurser  
på kommunal taksering, klagebehandling, mv.) 
burde eiendomsskattesystemet vært nasjonalt 
og koblet mot formuesskatten (slik den nå er for 
boligeiendom) for å unngå «dobbel taksering». 
Kommunal eiendomsskatt er imidlertid en fin 
måte å overføre penger til de kommunene som 
har bruk for det, og faller nok også gunstig ut 
for eiendomsbransjen sammenlignet med en 
nasjonal eiendomsskatt. Sett i sammenheng  
med den svært uheldige formuesskatten,  som 
innebærer en uheldig forskjellsbehandling av 
ulike aktører, samt utlendinger, kan det imidlertid 
tenkes at det er bedre for bransjen med en  
høyere nasjonal eiendomsskatt enn med fort
satt formuesskatt. Det er også en alminnelig 
oppfatning at eiendomsskatten i stor grad 
 veltes over på leietakerne, mens formuesskatt 
forblir en eierkostnad (for personlige aksjonærer 
og eiere).

3.4.2 Ikke utleide lokaler, eiendom   
under bygging eller rehabilitering
Det kreves i dag kommunal eiendomsskatt for 
ikke utleid eiendom, ettersom eiendomsskatten  er 
en objektskatt som ikke tar hensyn til subjektive 
forhold som utleiegrad mv. 

Konklusjon: Det bør gis en reduksjonsfaktor, 
evt. opphold i beregning og innkreving av 
 eiendomsskatt, for arealer som av ulike grunner 
er permanent ikkeutleid, samt eiendom under 
bygging eller rehabilitering.

3.5 DOKUMENTAVGIFT

Dokumentavgiftsreglene er enkle å tilpasse seg 
for eiendomsbransjen slik de nå er utformet og 
slik eiendomsbransjen i stor grad er organisert 
(med single purpose selskaper), ettersom eien-
dom selges gjennom salg av selskaper (ikke 
behov for å tinglyse hjemmel, ettersom eien-
dommen som sådan ikke skifter eier) og det   
er mulig å flytte hjemmel dokumentavgiftsfritt 
ved både fusjon, fisjon og omdannelse fra   
enkeltpersonforetak eller deltakerlignet selskap 
til aksjeselskap. I tillegg er det dokumentavgifts-
fritak på nyoppførte boliger (men ikke på den 
delen av vederlaget som gjelder tomten).

Konklusjon: De norske dokumentavgiftsreglene 
er svært gunstige slik de nå er, og flere andre 
land har enten dokumentavgift («stamp duty») 
eller andre transaksjonsskatter, som medfører at 
det utløser avgift eller skatt å overdra eiendom. 
Dette gjelder mange steder uavhengig av  
om det skjer et eiendomssalg eller aksjesalg 
(overdragelse av single purpose selskap som 
eier eiendommen).  
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