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Endring av §12 i vedtektene for Ferde AS
Bakgrunn
Skatteetaten har i brev fra 6. november 2017 (se vedlegg) gitt en uttalelse i spørsmålet om
Sørvest Bomvegselskap AS (Ferde) er skattepliktig. Skatteetaten har konkludert med at det ikke
foreligger alminnelig skatteplikt for selskapet. Men Skatteetaten har bedt om at det inntas i §12 i
vedtektene hva som skal skje med selskapets øvrige formue ved en eventuell oppløsning av
selskapet dvs. med den formuen som er igjen etter at prisjustert aksjekapital er tilbakebetalt til
eierne. Skatteetaten mener at det vil være naturlig å ta inn i vedtektenes § 12 at resterende formue
ved oppløsning av selskapet skal brukes til formål som er i overensstemmelse med selskapets
ikke-ervervsmessige formål. Skatteetaten har nå gitt selskapet frist for vedtektsendringen til 31.
mai 2018.
Styrebehandling
Styret i Sørvest Bomvegselskap AS behandlet 14.11.2017 styresak 45-2017 og vedtok å foreslå
for generalforsamlingen i Sørvest Bomvegselskap AS å endre vedtektenes §12 til å lyde:
«Ved oppløysing av selskapet, skal innbetalt aksjekapital betalast tilbake til aksjonærane. Innbetalt
aksjekapital kan justerast opp med 80 % av endringa i konsumprisindeksen rekna frå tidspunkt for
innbetaling av aksjekapitalen og til og med månaden før selskapet sitt vedtak om oppløysing vert
gjort, likevel slik at tilbakebetalingskravet ikkje kan regulerast lågare enn den innbetalte
aksjekapitalen på stiftingstidspunktet. Resterande formue ved oppløysing av selskapet skal
brukast til formål som er i samsvar med selskapet sitt ikkje-ervervsmessige formål.»
Oppfølging og videre saksgang
Vedtektsendringer må etter aksjeloven §5 - 18 treffes av generalforsamlingen. I følge
«Delegasjonsreglementet «Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune» DEL 2, pkt 2., er det
fylkestinget som «vedtar vedtekter og endring av vedtekter for fonds, fylkeskommunale foretak,
stiftelser, aksjeselskaper med videre.». De andre eierfylkeskommunene har ikke slike tilsvarende
bestemmelser. Vi ber om at fylkesrådmannen i Rogaland fremmer sak om godkjenning av endring
av §12 i vedtektene, til behandling i fylkestinget i Rogaland 13. mars 2018. Generalforsamling i
selskapet vil bli avholdt etter at møteprotokollen fra fylkestinget foreligger.
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