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Kort om NoE’s utgangspunkt

Skatte- og avgiftsregelverket som viktige rammebetingelser for våre medlemmer

• Skatt og avgift er viktig fordi det er resultatet som teller

• Skatte- og avgiftsregelverket er i stadig endring

Norsk Eiendoms prinsipale og prinsipielle utgangspunkt for skatter og avgifter:

• Skattenøytralitet i forhold til andre aktivaklasser

• Ulike eierformer bør stilles likt (nasjonale/utenlandske, stiftelser, pensjonsselskaper, statlige 
mv)

• Men, mål om skattenøytralitet mellom aktivaklasser bør ikke være til hinder for ordninger 
som bidrar til å redusere kostnader ved miljøtiltak



Overordnet om skatterapporten

Rapportens formål

• Å gi en bred gjennomgang av dagens skatteregime med fokus på 

hovedsakelige og faktiske konsekvenser av skattleggingen

• Et forsøk på å gi et faktagrunnlag som er gjenkjennelig for medlemmene fra 

deres praktiske håndtering av skatt og avgift

• Er ikke ment som noen dyptgående eller økonomisk orientert analyse

Hva rapporten ikke omhandler

• Merverdiavgift



Program

• Kort gjennomgang av rapporten v/ Morten Hereng Christoffersen, advokat, 
partner og daglig leder i RSM advokatfirma

• Dypdykk i miljøinsentiver gjennom skattereglene samt kostnadsføring versus 
aktivering (vedlikehold/påkostning) v/ Sanaz O. Ferdowsi, advokatfullmektig i 
RSM advokatfirma

• Om Norsk Eiendoms næringspolitiske og bransjeutviklings arbeid basert på 
rapporten v/ Sven Magnus Rivertz, Norsk Eiendoms nye advokat/juridiske fagsjef



Tittel

Sted og dato

Foreleser

Takk for oppmerksomheten!

Tone Tellevik Dahl
Administrerende direktør
+47 97 50 92 25
ttd@noeiendom.no



SKATTER OG AVGIFTER FOR EIENDOMSSEKTOREN
Webinar for Norsk Eiendom - 14. april 2021



Selskapsskatt
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Problemstilling Oppsummering Vurdering
5.2.2. Fritaksmetoden Muliggjør skattefrie salg av eiendomsselskaper. Gunstig for

eiendomsbransjen.

5.2.3.2.
Avskrivning bygg

Kunne vært satt høyere enn dagens 2 % (forretningsbygg) og 4 %
(bygg/anlegg), for å reflektere dagens levetid på bygg, eller slått
sammen.

Felles avskrivningssats
for bygg med 5 % årlig
saldoavskrivning.

5.2.3.2. Grensen for når
en restsaldo kan
fradragsføres

Grensen for når en restsaldo kan fradragsføres i sin helhet er kr 15 000,
har ikke vært endret siden 1999. Grensen kunne vært økt til kr 50 000
eller kr 100 000. Har imidlertid begrenset effekt for eiendomsbransjen.

Økt grense til kr 50 000
eller kr 100 000.

5.2.3.2.
Leietakertilpasninger

Reglene for avskrivning leietakertilpasninger er kompliserte og uklare,
og burde vært forenklet for å unngå feil og utnyttelse av regelverket.

Lineær avskrivning
over leieperioden.

5.2.3.3.
Avskrivning teknisk

Saldo for tekniske installasjoner er gunstig med 10 %, men har noen
uheldige sider som kunne vært rettet opp i.

Rette opp i uheldige
sider.

Miljøinsentiver gjennom
avskrivningsreglene?

Kan være aktuelt i flere saldogrupper; 5.2.3.2 om bygg, 5.2.3.3 om
teknisk og 5.2.3.4 om grensen mot maskiner. For eksempel solceller.



Selskapsskatt
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Problemstilling Oppsummering Vurdering
5.2.3.5. Avskrivning
utleieboliger.

Vil motivere til økte investeringer i sekundærboliger.

5.2.3.6. Andre metoder
for fradragsrett

Forholdsvis gunstige regler for fradrag per i dag.

5.2.4. Kostnadsføring
kontra aktivering

Gunstige regler om man kjenner til og klarer å utnytte mulighetene som
ligger i reglene om vedlikehold tilbake til samme relative standard og
tenkt vedlikehold.

Ingen grunn til endring,
men bedre kunnskap
og informasjon.

5.2.5. Utbyggingsbidrag,
anleggsbidrag og
offentlig infrastruktur

Dagens praksis rundt en del bidrag er problematisk, da den innebærer
en merkostnad for utbygger som ofte må aktiveres på tomt og derfor i
realiteten aldri kommer til fradrag.

Klargjøring av regler,
som bør motivere til å
bidra til fellesskapet.

5.2.6. Rentefradrag Rentebegrensningsreglene er forholdsvis nye i Norge (2014), men fra
2019 er helnorske konsern stort sett unntatt slik at det for de fleste er
mulig å tilpasse seg og unngå rentebegrensning.

Kompliserte regler,
bedre kunnskap og
informasjon.



Konsern, samarbeidsprosjekter og gjennomskjæring
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Problemstilling Oppsummering Vurdering
5.2.7.1. Konsernbidrag Velfungerende regler, som gjør at selskaper innenfor samme

skattekonsern (90 %) kan utligne overskudd mot underskudd.
Gunstige regler.

5.2.7.2.
Samarbeidsselskaper
(«joint venture»)

Problematisk i forhold til avskjæring av skatteposisjoner, ref. neste
punkt. Kan løses ved bruk av deltakerlignede selskaper som
samarbeidsselskaper, evt. med mellomliggende holdingselskap for å
oppnå ansvarsbegrensning.

Endring av reglene for
å unngå unødvendig
omstendelige
selskapsstrukturer.

5.2.7.3. Avskjæring av
skatteposisjoner

Såkalt gjennomskjæring kan gjelde en rekke ulike skatteposisjoner, men
mest vanlig er avskjæring av fremførbare underskudd ved eierskifte.
Uheldig ved samarbeidsprosjekter.

Reglene burde
revurderes, også i lys
av at de er lite gunstige
for gründere/startups.



Formuesskatt
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Problemstilling Oppsummering Vurdering
5.3.1. Generelt Ikke lenger noen stor forskjell på formuesverdsettelse av eiendom

kontra andre formuesobjekter og virksomhetstyper. I rapporten er
enkelte uheldige sider av formuesskatten belyst i punkt 5.3.3 (ulike
eierformer, samt favorisering utenlandske eiere) og 5.3.4.

Et spørsmål om
formuesskatt eller ikke,
ikke noe særskilt for
eiendom.

5.3.2.
Beregningsgrunnlag

Sjablongregler for utleid næringseiendom slår uheldig ut for enkelte.
Sjablongmessig eierkostnader på 10 % er for lavt for mange.
En felles kalkulasjonsfaktor («yield») for hele landet slår også skjevt ut.
Positivt at takst for å bevise markedsverdi («sikkerhetsventilen») kan
gjelde for 5 år fra 2021 (måtte tidligere innhentes hvert år).

Bør vurderes enkelte
justeringer i sjabongen
for fastsettelse av
formuesverdi på utleid
næringseiendom.

5.3.5. Ikke utleide
arealer

Det gis ingen formuesrabatt for ikke utleide arealer (verken permanente
eller midlertidige), eller for eiendom under bygging eller rehabilitering.

Delvis ivaretatt ved
«sikkerhetsventilen»

5.3.6. Inntekter og
kostnader som bør
holdes utenfor
sjablongen

Særlig aktuelt for all-inclusive-kontrakter, ettersom formuesverdien av
næringseiendom fastsettes basert på brutto leieinntekter. Også usikkert
om momskompensasjon skal inngå, om festekostnader kan trekkes ut
for festet eiendom, mv.

Behov for klargjøring av
regelverket, og for
informasjon knyttet til
all-inclusive-kontrakter.



Eiendomsskatt og dokumentavgift
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Problemstilling Oppsummering Vurdering
5.4.1. Kommunal
eiendomsskatt

Kommunal eiendomsskatt fører til forskjeller mellom kommuner, og er
administrativt kostbart både for det offentlige og eiendomsselskaper.

Gunstige regler i Norge
sammenlignet med
mange andre land.

5.4.2. Ikke utleide
arealer, samt eiendom
under bygging eller
rehabilitering

Ingen reduksjon for ikke utleide arealer i eiendomsskatteloven, og heller
ikke vanlig i praksis. Heller ikke reduksjon etter eiendomsskatteloven for
eiendom under bygging eller rehabilitering, men mange kommuner har
reduksjon i de lokale retningslinjene.

Kunne vært inntatt i
eiendomsskatteloven
direkte, for lik
behandling.

5.5. Dokumentavgift Mange land har høyere dokumentavgift (stamp duty) eller andre former
for transaksjonsavgift/-skatt.

Norge har gunstige
regler.



Eiendom – rammevilkår
Ø Ikke eget skatteregime – 22 % skatt på driftsoverskudd

§ Direkte fradrag i skatteåret
§ Fradrag over tid (nyanskaffelse/påkostninger) kontra aktiveringsplikt uten avskrivningsrett

Ø Skattemessig vedlikehold
Ø Avskrivningsregler

Ø Fritaksmetode ved aksjesalg (salgsgevinst unntas – men skatterabatt?)
Ø Innmattransaksjon

Ø Skatteplikt for gevinst (fremførbart underskudd – fra f.eks. rehabiliteringsprosjekt)
Ø Fradragsrett for tap

Ø Formuesskatt på eiendom – nøytralitetshensyn og skjerpet beskatning
Ø Eiendomsskatt – immobile beskatningsobjekter på fremmarsj
Ø Dokumentavgift
Ø Rentebegrensningsreglene
Ø Lovfestet gjennomskjæring (2020)

Ø Miljøperspektivet – «det grønne skiftet»
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Vedlikehold – påkostning

Direkte kostnadsføring og aktiveringsplikt
q Noen utgifter får man “aldri” skattemessig fradrag for

– Objektet ikke gjenstand for verdiforringelse

q Påkostninger (endringsarbeid/standardheving/nyanskaffelse)
– Ikke verditap ved erverv, men ombytting av verdier (penger mot

objekt)
– Skattemessig fradragsrett etter hvert som verditapet blir reelt

q Utgifter som anses som vedlikehold kan fradragsføres med en gang
– Vedlikehold kompenserer for allerede reelt verditap på objektet

Ø Er dette gunstige skattemessige regler?

Ø Regnskapsreglene og skattereglene skilte lag i 2005
– Ønskelig med godt regnskapsmessig resultat = aktivering
– … men også ønskelig med dårlig skattemessig resultat = fradrag
– Begge deler er mulige, fordi regelverket er ulikt utformet
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Endelig skattemessig fradrag

.

Ø Nåverdien av fradraget ved de ulike regelsettene illustrerer hvor viktig det er å kjenne til
og benytte seg av reglene rundt vedlikehold og aktiveringsplikt/påkostninger.
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År 1… år 5 … år 10 … … år 20 … … år 30 … langt frem i tid

Kostnader
ansett som
vedlikehold
fradragsføres
i kostnadsåret

Påkostninger
aktiveres og
avskrives årlig;
• Bygg – 2 % / 4 %
• Tekniske

installasjoner – 10 %



Opplysninger i selskapets skattemelding

Dokumentasjon (skatte- og avgiftsrapport)

q Opplysningsplikten – riktig og tilstrekkelig opplysninger i selskapets
skattemelding

q Beskrivelse av relevant faktum knyttet til byggeprosjektet
§ Bygningens standard før og etter arbeidene
§ Tidligere rehabiliterings- og ombyggingsarbeider

q Fordelingen mellom vedlikehold og påkostning
§ Detaljert beskrivelse av foretatte skatte- og avgiftsmessige vurderinger

q Dokumentasjon som kan fremlegges skattemyndighetene ved
forespørsel eller kontroll
§ Det har vært et økende fokus på eiendomsbransjen fra skattemyndighetene de

senere årene
q Vil også være viktig dokumentasjon i forbindelse med transaksjoner/salg

§ Vår erfaring at kjøper stadig oftere etterspør hvordan skatt og avgift er
håndtert, og dokumentasjon på dette
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Skatt – utgangspunkt
q Skatt på netto overskudd – altså fordel med hurtig fradrag for kostnader
q Skattelovens utgangspunkt i § 6-1:

q Fradrag for kostnader som er pådratt for å erverve, sikre eller
vedlikeholde skattepliktig inntekt

q Tre muligheter:
Ø Utrangeringstidspunktet – «aldri» fradragsrett
Ø Fradragsrett i det året kostnaden pådras (oppofret)

§ De fleste løpende driftskostnader
§ Vedlikehold bygg og tekniske anlegg

Ø Utsatt fradragsrett, typisk aktivering og fradrag gjennom avskrivninger
§ Fordi det ikke har vært en oppofrelse (kostnaden er ikke pådratt)
§ Påkostninger bygg og tekniske anlegg – kun ombytting av verdier ved

erverv, oppofrelsen skjer ved slit og elde (avskrivning)
§ Likevel fradrag for tenkt vedlikehold (påkostning som trer i stedet for

vedlikehold)
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Grensen mot påkostning
q Kostnader som ikke er vedlikehold er påkostning

– Ombytting av verdier, anses ikke som endelig oppofret
– Selv om kostnaden ikke fører til en verdiøkning på driftsmiddelet

q Påkostninger skal legges til driftsmiddelets inngangsverdi
– Fradrag for påkostninger gjennom saldoavskrivningsreglene:

§ Forretningsbygg 2 % av restsaldo per år
§ Bygg og anlegg 4 % av restsaldo per år
§ Tekniske installasjoner 10 % av restsaldo per år

– Fradrag for tomt først ved realisasjon
• Anses for å ikke tape seg i verdi ved slit og elde
• Innmattransaksjon – «aldri» fradrag ved aksjesalg

Ø Men mulighet for direkte fradrag for tenkt vedlikehold…
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Grensen mot påkostning – endringsarbeider
q Endringsarbeider anses som påkostning

– Selv om endringsarbeidene ikke innebærer noen standardheving eller
verdiøkning

– Også omgjøring av tidligere endring anses som påkostning
– Det kan oppstå vedlikeholsbehov grunnet utidsmessighet. Derimot godtas ikke

uten videre fradrag for vedlikehold (endringen) som skyldes et påbud
§ Ifm. skattereformen 1992 uttalte FIN at det ikke lenger skulle være

adgang til umiddelbar utgiftsføring av miljøinvesteringer.

q Aktivering og utsatt fradrag gjennom saldoavskrivningsreglene
– Dette er et problem for enkelte eiendomstyper, for eksempel kjøpesentre fordi

det skjer hyppige endringer til nye leietakere
q Men mulighet for direkte fradrag for tenkt vedlikehold…
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Grensen mot påkostning – standardheving
q Arbeider som fører til en standardheving utover den stand det en gang har

vært i anses som påkostning
q Skattemessig skal det kun sondres mellom lav, middels og høy standard

– Sjelden eier vil argumentere for at bygget har lav standard
– Middels standard er det vanlige – ofte kalt normal kontorstandard
– Enkelte hovedkontorer, samt en del bygg fra «før krigen», holder høy standard
– Enkelte elementer eller deler av bygget kan ha høy standard

§ Møterom, auditorier, osv.
§ Eksklusive mottaks- og kundearealer, «show rooms», osv.
§ Tregulv og parkett kontra tepper og laminat
§ Trelags glass og glass med spesielle kvaliteter kontra vanlig tolags glass

q Kan tas hensyn til relativ standardutvikling i samfunnet
q Men mulighet for direkte fradrag for tenkt vedlikehold…
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Tenkt vedlikehold
q Tenkt vedlikehold, av enkelte omtalt som merutgiftssynspunktet
q Relevant både ved endringsarbeider og standardhevinger

– Kun merutgiftene som knytter seg til endringen eller standardforbedringen
klassifiseres som påkostning

– Må foreligge et vedlikeholdsbehov
– Direkte fradrag for tenkt vedlikehold tilsvarende det som det ville ha kostet å

vedlikehold bygget/arealene som de var, tenkt bort endringer og
standardhevinger

– Begrenset oppad til det som det ville ha kostet å vedlikeholde
§ Inkludert relativ standardutvikling i samfunnet

– Begrenset oppad til faktisk påløpte kostnader
q Ikke mulig med tenkt vedlikehold på:

– Revet bygg eller revet teknisk anlegg (bygg sees samlet for hvert frittstående
bygg, mens hvert teknisk anlegg vurderes for seg)

– Når det gjelder tekniske anlegg er det forskjell på skatt og avgift
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Tenkt vedlikehold
q Når kan man typisk oppnå mye tenkt vedlikehold?

– Rehabilitering av bygg med høy standard
– Rehabilitering av deler av bygg
– Endringer der noe reduseres i mengde

§ Cellekontorer til åpent landskap – færre vegger mv. er rimeligere
§ Åpning av lokaler/ fjerning av etasjer – eksklusive butikker mv.

– Endringer der man går over til mindre kostnadskrevende løsninger
• Litt i tiden med "back to basic" pga. miljø – eksponering av betong i

himlinger som holder bedre på varmen, utnyttelse av trappesjakter og
vinduer til ventilasjon, mv.

– Gjenbruk av materialer – gjør kostnadene til vedlikehold lavere
q Flytting av funksjoner?

• Bevarer funksjoner – flytter plassering
• Funksjoner fjernes i sin helhet, ref. Norrøna-dommen

q Viktig med god dokumentasjon når andelen tenkt vedlikehold er høy
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Tekniske installasjoner

Skjerpet beskatning?
q Skattemessig lovendring i 2009 – innføring av egen saldogruppe j for

tekniske installasjoner
q Årlig avskrivningssats på inntil 10 % av skattemessig verdi

q Før lovendringen: Faste tekniske installasjoner ble avskrevet sammen
med forretningseiendommen eller bygningen
q Dvs. inntil 2 % eller 4 % skattemessige årlige avskrivninger
q For disse installasjonene som ble avskrevet sammen med

bygget, ble utskiftninger som utgangspunkt ansett som
vedlikehold (direkte fradragsberettiget), jf. skatteloven § 6-11

q Fulgte de generelle reglene for grensen mellom vedlikehold og
påkostninger
§ Avgiftsreglene følger fortsatt de «gamle» skattereglene
§ Dette innebærer at man avgiftsmessig får fradrag for tenkt vedlikehold
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Grensedragningen – vedlikehold og påkostning

Tekniske installasjoner

q I utgangspunktet vil tekniske installasjoner som er skiftet ut i sin helhet
skattemessig ansees som nyanskaffelse/påkostning i avskrivbare bygg
Ø Typiske tilfeller hvor bygget/arealene strippes ned til

betongen/bærekonstruksjoner og alt av tekniske anlegg skiftes ut
Ø Får heller ikke skattemessig fradrag for tenkt vedlikehold
Ø Vesentlig ulempe for eldre bygg som rehabiliteres

q Kan det tenkes unntak?
Ø Utskiftning av delkomponenter/mindre deler av et anlegg vil dog

kunne vurderes som vedlikeholdskostnad (tilsvarende reparasjoner)
Ø Hvor går grensen?

§ F.eks. leietakertilpasninger enkelte etasjer/arealer i et bygg
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Det grønne skiftet

Støtte grønn omstilling i næringslivet – eiendomsbransjen
q Miljøperspektivet

q Grønn finansiering
q Hvorfor ikke skatteincentiver?

– Miljøsertifiserte bygg
§ F.eks. tilfredsstiller standarden

BREEAM Very Good
– Miljøinvesteringer

§ solcelle, bergvarmeanlegg o.l.
q Avskrivningsregimet
q Forslag
q Andre land Norge gjerne sammenligner seg

med
– Danmark: Grønn skattereform 2020/21
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Skattereglene bør motivere til miljørettede tiltak

Bidrag til det grønne skiftet – konkrete forslag

q Reduserer kostnadene ved f.eks. tiltak for energisparing, energiproduksjon
mv.

q Avskrivningsregimet
Ø Gunstigere avskrivninger for bygg med definerte miljøprestasjoner.
Ø Saldogruppe j – stimulerte man til mer moderne og miljøbevisste tekniske

installasjoner ved innføring i 2009? På tide med endringer?
q Gunstige regler for rehabilitering, men også for gjenbruk
q Eiendomsskatt

Ø Lempeligere beskatning
q Infrastrukturtiltak – direkte fradrag for miljøtiltak
q Eiendomsbransjen trenger drahjelp av myndighetene og politikere til å få

gode rammevilkår om de skal klare å bli mer klimanøytrale.
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Skatteinciatment

Bidrag til det grønne skiftet (forts.)

q F.eks. solcelleanlegg, bergvarmeanlegg o.l.
Ø 4 % eller 10 % i årlige avskrivninger?

q Skatte-ABC:
«Solcelleanlegg montert på bygning, og som forsyner bygningen og
eventuelle tilliggende bygninger med elektrisk kraft, må aktiveres og
avskrives som fast teknisk installasjon på saldogruppe j. Dette gjelder selv om
solcelleanlegget deler av tiden produserer overskuddskraft som selges til
strømleverandør.»
Solcelleanlegg som ikke er fastmontert på/integrert i bygning brukt til annen bruk,
skal anses som et selvstendig driftsmiddel og avskrives i saldogruppe h – 4 %»

q Hvorfor ikke gå lenger?
q Gunstige avskrivningsregler for vindmøller utvides til andre områder?
q Spesialbestemmelsen i sktl. § 14-51: Driftsmidler i vindkraftverk avskrives

lineært med like store beløp over fem år.
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Skatterapporten
Det videre arbeidet

Sven Magnus Rivertz



Norsk Eiendoms videre arbeid med rapporten

• Behandlet av styret i Norsk Eiendom i oktober 2020

• Vil bli brukt som grunnlag i vårt næringspolitiske arbeid

• Potensielle saker er fordelt i tre kategorier:

1. Prioriterte

2. Middels prioriterte

3. Ikke prioriterte

• Vil også danne basis for kurs og medlemsservice for medlemsbedriftene



Styrets prioriteringer – kort oppsummert

1. Grønn eiendomsskatt
2. Avskrivningssatser ulike typer bygg
3. Avskrivningssatser tekniske anlegg
4. Aktiveres utbyggingsbidrag på tomt?
5. «Joint Venture»
6. Ulike eierformer
7. Ikke inntektsbringende eiendeler –

formuesskatt
8. Ikke inntektsbringende eiendommer –

eiendomsskatt
9. Formuesverdi og «all inclusive»-kontrakter

1. Formuesskatt – generelt
2. Avskrivningssatser bolig for utleie
3. Kostnadsføring versus aktivering
4. Rente(fradrags)begrensningsreglene
5. Effekt av redusert verdsettelsesrabatt
6. Skattesats og beregningsgrunnlag for 

formuesskatt

1. Selskapsskatt – fra 28% til 22%
2. Eiendomsskatt – generelt
3. Fritaksmetoden
4. Konsernbidrag

Prioriterte

Middels prioriterte

Ikke prioriterte



Hva innebærer nivåene av prioritering?

Prioriterte saker

• Norsk Eiendom tar et klart standpunkt utad

• Det arbeides aktivt opp mot offentlige myndigheter for å få gjennomslag for regelendringer, og slik arbeid 
er enten påbegynt eller planlegges påbegynt i løpet av inneværende år

Middels prioriterte saker

• Norsk Eiendom vil ikke prioritere disse sakene utad, men noen av sakene vil likevel bli prioritert høyt internt

• Enkelte temaer vurderes prioritert internt gjennom utarbeidelse av veiledere, eventuelt gjennom kurs 
for medlemmene

Ikke prioriterte saker

• Norsk Eiendom vil verken prioritere disse sakene utad eller internt på nåværende tidspunkt

• Begrunnes med at gjeldende regelverk er gunstig og/eller at det er små utsikter til gjennomslag for bedre 
rammebetingelser gjennom regelendringer



1. Prioriterte tiltak

1. Grønn Eiendomsskatt

2. Avskrivningssatser ulike typer 
bygg

3. Avskrivningssatser tekniske 
anlegg

4. Aktiveres utbyggingsbidrag på 
tomt?

5. «Joint Venture»

6. Ulike eierformer

7. Ikke inntektsbringende eiendeler -
formueskatt

8. Ikke inntektsbringende eiendommer 
- eiendomskatt

9. Formuesverdi og all-inclusive-
kontrakter

!!!



1.1 Grønn eiendomsskatt

Hva ønsker Norsk Eiendom å oppnå?

• Regelverksendring slik at det gir kommuner mulighet til å redusere/frita eiendomsskatten for 
miljøvennlige bygg

- I hvert fall bør ikke det motsatte skje; at miljømotiverte påkostninger disincentiveres

• Hvilke tiltak jobber man med?

• Påvirkning opp mot Regjering, Stortingsgruppene og Medieinnsalg
- Påvirkning opp mot partienes stortingsprogram – Det er gitt innspill til alle partiprogrammene

- Møte med statsråd/statssekretær i Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet -
Avholdt

Satsing på miljøvennlige bygg 
bør slå positivt ut på 
eiendomsskatteseddelen!



1.2 Avskrivningssatser ulike typer bygg/
1.3 Avskrivningssatser tekniske anlegg

Hva ønsker Norsk Eiendom å oppnå?

Bygg:

• Avskrivningssatser som i større grad gjenspeiler levetiden på et bygg

• At grensen for når en restsaldo kan fradragsføres i sin helhet økes

• Høyere avskrivningssatser vil kunne gi incentiver til miljøtiltak

Tekniske anlegg:

• Å få ryddet opp i uheldige skattetekniske detaljer

• At det innføres linær avskrivning for tekniske anlegg med særlig miljøeffekt

Hvilke tiltak jobbes det med? Evig eies kun det 
tapte...



1.4 Aktiveres utbyggingsbidrag på tomt?

Flere domsavgjørelser (Bjørvikadommen, Metro og Moa) slår fast at det ikke oppnåes fradrag 
for infrastrukturbidrag fordi domstolene mener at de gir utbygger varig verdi. Dermed skal 
kostnaden aktiveres på tomten og det gis ikke avskrivningsmulighet for investeringen. De nevnte 
dommene er kritisert for å være for kategoriske. 

• Norsk Eiendom mener: Rettstilstanden fremstår som usikker og bør avklares av lovgiver

• Hvilke tiltak det jobbes med

Varig verdi 
v. 

forringelse over tid



1.5 «Joint Venture»

Samarbeidende selskaper med ulike eiere i for eksempel utviklingsprosjekter har ikke mulighet til å 
jevne ut skatt i konsernforhold. Når utbyggingen er ferdig er det vanlig at ett av de samarbeidende 
selskaper overtar utbyggingsselskapet for bl.a. å innfri garantiforpliktelsene.

• Fremførbart underskudd kan ikke utnyttes ved oppløsning, og kan heller ikke overdras til en av 
eierne da skattemyndighetene vil avskjære dette (ref. Armada Eiendom-dommen).

• Kan løses ved bruk av deltakerlignede selskaper, men dette er mer komplisert.

• Norsk Eiendom mener det er behov for endring av regelverket på dette punkt

• Hvilke tiltak det jobbes med

Mot avskjæring av legitime 
fradragsposisjoner!



1.6 Ulike eierformer

Utenlandske eiere, stiftelser, pensjonsfond, statlige investeringsselskaper og 
kommunale foretak betaler ikke formuesskatt.

• Skjevheten kommer særlig til syne ved felleseide selskap.

Norsk Eiendom ønsker å arbeide for likebehandling av aktørene

Likebehandling av aktørene!



1.7 Ikke inntektsbringende eiendeler- formueskatt
1.8 Ikke inntektsbringende eiendeler - eiendomsskatt

Det oppleves ekstra belastende at man må betale formuesskatt og/eller
eiendomsskatt for ikke-utleide lokaler, for lokaler som pusses opp eller er 
under bygging

Norsk Eiendom ønsker regelendring slik det ikke skal betales formuesskatt 
eller eiendomsskatt for eiendom som ikke har inntekt

Ingen inntekt, ingen 
formuesskatt!
Ingen inntekt ingen 
eiendomsskatt!



1.9 Formuesverdi og all-inclusive-kontrakter

Markedet går i retning av at leietager ønsker mer og mer inkludert i 
leien. Selv om felleskostnader ikke skal inngå i formuesfastsettelsen, vil 
det være vanskelig med tydelige skiller.

Norsk Eiendom mener det er behov for klargjøringer av regelverket

Alternativt vurderes det å 
utarbeide en veileder for 
medlemmene.



2. Middels prioriterte tiltak

1. Formueskatt – generelt

2. Avskrivningssatser bolig for utleie 

3. Kostnadsføring versus aktivering

4. Rente(fradrags)begrensningsreglene

5. Effekt av redusert 
verdsettelsesrabatt

6. Skattesats og beregningsgrunnlag 
for formueskatt

!!



2.1 Formuesskatt - generelt

Norsk Eiendom er prinsipielt mot formueskatt – særlig fordi det ikke er en naturlig 
sammenheng mellom objektets kontantstrøm og skatten som ilegges.

Eiere av næringseiendom har fått betydelige skatteskjerpelser siden 2009. Men siden 
eiendom nå er likestilt med andre aktivaklasser, er eiere av næringseiendom «i 
samme båt» som alle andre som eier bedrifter.

Norsk Eiendom vil ikke å ta et selvstendige 
initiativ knyttet til formuesskatt generelt nå, 
men støtter NHO, Civita og andre som er 
prinsipielle motstandere.



2.2 Avskrivningssatser bolig for utleie

Bolig for utleie kan ikke avskrives. De av våre medlemmer som har store porteføljer 
av utleieboliger finner dette svært urimelig.

• motiverer ikke til godt vedlikehold av utleieboliger. Det motiverer heller ikke til 
miljøoppgradering av utleieboliger.

Det synes vanskelig å få aksept for å gjøre 
noe med dette i dagens politiske klima, og 
Norsk Eiendom velger å ikke fronte denne 
saken utad på nåværende tidspunkt.



2.3 Kostnadsføring versus aktivering

Det ligger store muligheter til å fradragsføre kostnader i reglene om tenkt vedlikehold, som gi 
umiddelbar skatteeffekt. Dette sammenlignet med arbeider som anses som påkostninger og 
oppgraderinger, som må aktiveres.

• Grensen mellom kostnadsføring (direkte fradragsrett) og aktivering (utsatt fradragsrett) er uklar, og 
det er lett å trå feil.

Dersom vi ber om tydeligere regler, er det 
ikke åpenbart at de vil bli til det bedre. Norsk 
Eiendom vurderer å utarbeide 
veiledningshefte for medlemmene innenfor 
dagens regelverk.



2.4 Rente(fradrags)begrensningsreglene

Har sin rot i internasjonale regler for å hindre overskuddsflytting på tvers av nasjons-
grensene. Dette har ført til store ulemper for kapitalintensive virksomheter.

Norsk Eiendom har jobbet mye med dette i forbindelse med statsbudsjettene over flere år. 
Reglene ble endret i 2019 og de rammer våre medlemmer i mindre grad enn før. Likevel 
utfordrende for norske selskaper som eier mye eiendom i utlandet.

Reglene er «snekret på» over lang tid og det 
synes tungt å skulle oppnå ytterligere 
forbedringer. Det vurderes om det skal 
utarbeides et veiledningshefte i regi av Norsk 
Eiendom gjeldende innenfor dagens 
regelverk.



2.5 Effekt av redusert verdsettelsesrabatt

Inntil 2012 var verdsettelsesrabatten 60%. Norsk Eiendom har ikke hatt gode 
argumenter for at denne forskjellsbehandlingen skulle fortsette, men det er nyttig å 
vise at eiere av næringseiendom har opplevd betydelige skatteskjerpelser siden 2012.

Eiere av næringseiendom har opplevd 
betydelige skatteskjerpelser siden 2012!



2.6 Skattesats og beregningsgrunnlag for formueskatt

Formuesskatt fastlegges av en nasjonal sjablong tilsvarende «yield» fastsatt av 
departementet.

• Slår negativt ut for perifere eiendommer og gunstig ut for sentrale eiendommer.

• Sikkerhetsventil i form av takst.

Endrede regler for avvikende 
formuesfastsettelse har hjulpet litt.

Dagens regler gir fortsatt skjevheter, Norsk 
Eiendom arbeider videre med saken.



3. Ikke prioriterte tiltak

1. Selskapsskatt – fra 28% til 22%

2. Eiendomsskatt – generelt 

3. Fritaksmetoden

4. Konsernbidrag

!



Aksjoner – hva er status

Tema tatt opp med finansdepartementets statssekretærer (både Frp og H)

• MVA og infrastruktur 
• Klargjøring av regelverket for når tomtearbeider er "kapitalvare" i relasjon til justeringsreglene i 

merverdiavgiftsloven
• Urimelig formuesfastsettelse for bygg i distriktene (her fikk vi gjennomslag i årets statsbudsjett for 

forenkling samt flere år mellom hver gang man trenger å sende inn dokumentasjon
• Grønn eiendomsskatt
• Avskrivningssatsen for forretningsbygg og bygg/anlegg bør være høyere for å bedre reflektere 

dagens levetid på bygg

• Tema tatt opp med Statsråd Astrup i KMD
• MVA og infrastruktur
• Grønn eiendomsskatt

• Tema tatt opp med byrådet i Oslo
• MVA og infrastrutkur



Oppsummering

Rapporten vil 
bli brukt som 
grunnlag for 
vårt nærings-

politiske arbeid

Styret i Norsk 
Eiendom har 

besluttet 
hvordan vi skal 

prioritere

Vi har en rekke 
gode saker å 

lobbe for

Vi prioriterer
veiledning

fremfor
lobbing for 

utvalgte saker


