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BFU 24/09:

Spleis til én ak sje (sam eie) 
og på føl gen de splitt
Sa ken gjel der spørs mål om ak sjo næ re ne gjen nom en spleis til én ak sje, med sam eie i 
den ne ene ak sjen, og på føl gen de splitt av ak sjen, fikk om for delt to talt inn be talt ka pi
tal på alle ak sje ne ved den på føl gen de split ten.

Skatte di rek to ra tet kom til at en slik 
om for de ling vil le være i strid med prin sip-
pet om at inn be talt ka pi tal er en in di vi du-
ell skat te po si sjon som føl ger den en kelte 
ak sje, som er ned felt i retts prak sis, og 
se ne re lagt til grunn bl.a. i skat te lo ven  
§§ 10–35 og 10–12. (Bin den de for hånds-
ut ta lel se fra Skatte di rek to ra tet av gitt 
15.9.2009.)

Inn sen ders frem stil ling av fak tum 
og jus
På bak grunn av de opp lys nin ger som er 
gitt i an mod nin gen, leg ges det til grunn at 
Ak sjo næ ren A er ma jo ri tets ak sjo nær i 
Ka pi tal AS, her et ter også om talt som Sel-
ska pet. Det er reist spørs mål om Ak sjo næ-
ren via en spleis og en på føl gen de splitt vil 
unn gå ut byt te skatt ved til ba ke be ta ling av 
inn be talt ka pi tal.

1. Sa kens fak tum
Ak sje ka pi ta len i Ka pi tal AS er NOK 
1 200 000,-, for delt på 24 000 ak sjer, hver 
på ly den de NOK 50,-. Sel ska pet har føl-
gen de ak sjo næ rer: Ak sjo nær A som eier 
16 000 ak sjer, B som eier 4 000 ak sjer, og 
C som eier 4 000 ak sjer. I au gust 2005 ble 
det gjen nom ført en emi sjon i Sel ska pet 
ret tet mot Sel ska pets ak sjo næ rer. Teg nings-
be lø pe ne ble inn be talt med be ty de lig over-
kurs og det er til ba ke be ta ling av den ne 
over kur sen den ne fore spør se len gjel der. 
Før emi sjo nen var sel ska pets ak sje ka pi tal 
NOK 120 000, for delt på 2 400 ak sjer, 
hver på ly den de NOK 50,- pr. ak sje, uten 
inn be talt over kurs.

2. Spleis og splitt av ak sje ne før ned set tel se av 
over kurs fon det med ut be ta ling til ak sjo næ re ne
Sel ska pets ak sjo næ rer vur de rer nå å fore ta 
en ned set tel se av sel ska pets over kurs fond 
med til ba ke be ta ling til ak sjo næ re ne med i 
alt NOK 4 900 050,-, dvs. halv par ten av 

det to tale be løp som ble inn be talt som 
over kurs ved emi sjo nen i 2005. Til ba ke be-
ta lin gen for de les med likt be løp på hver 
ak sje. Ned set tel sen av over kurs fon det vil 
bli gjen nom ført i hht. ak sje lo vens reg ler 
om ka pi tal ned set tel se. For å unn gå be skat-
ning av til ba ke be talt be løp al lo kert til de 
«Opp rin ne li ge ak sje ne», vur de res det å 
fat te ved tak om en spleis av samt li ge av 
sel ska pets 24 000 ak sjer til én ak sje og 
der etter nytt ved tak om en splitt av den ne 
ene ak sjen i seks ak sjer, som for de les på 
ak sjo næ re ne i det for hold de i dag eier 
ak sjer i sel ska pet, før det be slut tes til ba ke-
be ta ling av over kur sen.

3. Skat te retts li ge pro blem stil lin ger
Den inn be tal te over kur sen an ses som en 
in di vi du ell skat te po si sjon (HRD 1957, s. 
1239 og BFU 66/06). Det leg ges imid ler-
tid til grunn (jf. BFU 32/08) at skat te lo-
vens FIFU-prin sipp ikke kan fra vi kes i 
for bin del se med til ba ke be ta lin gen og at 
det ikke er an led ning til å skjev de le det 
be løp som til ba ke be ta les, slik at det te kun 
re la te res til de ak sje ne det tid li ge re er inn-
be talt over kurs på. Til ba ke be ta ling av 
over kurs an tas føl ge lig å bli å for dele med 
likt be løp på samt li ge ut sted te ak sjer i 
sel ska pet, in klu dert de «Opp rin ne li ge 
ak sje ne», som det ikke er inn be talt over-
kurs på.

Skatte di rek to ra tet har iføl ge inn sen der, 
(bl.a. i BFU 66/06 og BFU 05/08) og 
un der hen vis ning til at det er «et ho ved-
prin sipp i norsk skat te rett at ak sjo næ ren 
skal kun ne ta ut skat te mes sig inn be talt 
ka pi tal fra sel ska pet uten be skat ning», gitt 
ut trykk for at det i sel ska per med én ak sjo-
nær og med ak sjer med ulik inn be talt 
over kurs, ikke er il lo jalt mot skat te reg le ne 
(utbytteregelen i sktl. § 10–11) at sel ska-
pets ak sjer før til ba ke be ta ling av inn be talt 

ka pi tal, splei ses til én ak sje for å unn gå 
be skat ning av ak sjo næ ren ved til ba ke be ta-
lin gen. Slik ut ta lel se ne for stås av ak sjo næ-
ren, kre ves det i den ne sam men hen gen 
in gen sær lig for ret nings mes sig be grun nel se 
for ak sje splei sen (BFU 66/06 og BFU 
05/08). Mer om det te neden for.

Spleis til én ak sje er imid ler tid lite prak tisk 
i et til fel le som det fore lig gen de der det er 
tre ak sjo næ rer i sel ska pet, for di det da vil 
opp stå en sameiesituasjon som in gen av 
ak sjo næ re ne øns ker. For å unn gå sameie-
problematikken, er føl gen de al ter na tiv 
vur dert:

Spleis av 24 000 ak sjer til én ak sje med a. 
umid del bar splitt til seks ak sjer

Den frem gangs må ten inn sen der me ner 
kan gjennom fø res med øns ket re sul tat er 
føl gen de: Ved først å splei se samt li ge 
24 000 ak sjer i sel ska pet til én ak sje, for 
der etter i sam me ge ne ral for sam ling, å 
split te den ne ene i seks ak sjer, er det inn-
sen ders opp fat ning at de 24 000 «Opp-
rin ne li ge ak sje ne», ved først å ha blitt 
splei set til én ak sje, blir for delt likt på 
hver av de seks ak sje ne som er re sul ta tet 
av den et ter føl gen de split ten. Når det så 
til ba ke be ta les inn be talt over kurs, vil 
den ne for de les med et likt be løp på hver 
av dis se seks ak sje ne, som hver er til ord-
net 1/6-del av den sam le de inn be tal te 
over kur sen. Det vil der ved ikke opp stå 
noe grunn lag for ut byt te be skat ning av 
inn be talt over kurs. I og med at spleis og 
splitt gjø res i sam me ge ne ral for sam ling, 
me ner inn sen der at split ten, som an tas å 
måt te sees på som en opp løs ning av et 
sam eie som, om enn bare for en kort 
stund, opp står i den ene splei se de ak sjen, 
ikke vil ut lø se skatt på Ak sjo nær As hånd, 
el ler for sel ska pet (el ler dets øv rige ak sjo-
næ rer).
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Ulov fes tet gjen nom skjæ ringb. 

Inn sen der er kjen ner at de dis po si sjo ner 
som er be skre vet oven for i pkt. a., vur de res 
gjen nom ført for å spa re skatt.

I tid li ge re ut ta lel ser (BFU 66/06: «... det 
kon klu de res med at det er ho ved sa ke lig 
skat te mes si ge år saker til splei sen» og BFU 
05/08: «Det leg ges der for til grunn at det 
klart vik tig ste for må let med ak sje splei sen 
er å spa re skatt»;), ble imid ler tid et slikt 
ho ved for mål, iføl ge inn sen der, ikke an sett 
il lo jalt i for hold til skat te reg le ne (utbytte-
bestemmelsen i sktl. § 10–11) og grunn la-
get for ulov fes tet gjen nom skjæ ring ble 
an sett ikke å være til ste de.

For di Ak sjo nær A (og sel ska pets øv rige 
ei ere) ikke øns ker å bli va ri ge sam ei ere i én 
ak sje, er det inn sen ders opp fat ning at 
ak sje split ten som føl ger ak sje splei sen er 
nød ven dig for å unn gå be skat ning på til-
ba ke be ta ling av over kurs på hans hånd og 
sam ti dig etab le re min ste an tall ak sjer som 
er nød ven dig for å opp nå en for de ling av 
hele ak sjer på sel ska pets ak sjo næ rer i 
sam me for hold som tid li ge re. Den et ter-
føl gen de ak sje split ten re pre sen te rer føl ge lig 
in gen unød ven dig «om vei» før ned set tel-
sen av over kurs fon det.

Det er Ak sjo nær As opp fat ning at ver ken 
han el ler øv rige ak sjo næ rer el ler Sel ska pet, 
kom mer i noen bed re skat te mes sig po si-
sjon etter ak sje splei sen og ak sje split ten enn 
hva til fel let er før gjen nom fø rin gen av 
dis se be slut nin ger, når man ser bort fra 
skat te fri til ba ke be ta ling av inn be talt ka pi-
tal (her un der inn be talt over kurs fond), som 
er hen sik ten med dis se ak sje retts li ge trans-
ak sjo ne ne.

Un der hen vis ning til det bæ ren de prin sipp 
i norsk skat te rett om at en ak sjo nær skal 
kun ne få til ba ke be talt inn be talt ka pi tal, 
her un der inn be talt over kurs, fra sitt ak sje-
sel skap uten be skat ning, er det Ak sjo næ-
rens opp fat ning at den aksjespleis med 
på føl gen de ak sje splitt som er be skre vet i 
pkt. a. oven for, med en der på føl gen de 
ned set tel se av over kurs fon det med ut be ta-
ling av inn be talt over kurs, i for hold til 
lo ja li tets kra vet, kom mer i sam me stil ling 
som til fel le ne som er be hand let i BFU 
66/06 og BFU 05/08.

På veg ne av Ak sjo nær A, an mo des det om 
at føl gen de be kref tes i en bin den de for-
hånds ut ta lel se:

At til ba ke be ta ling av inn be talt over-1. 
kurs fond etter gjen nom fø ring av den 

oven for be skrev ne spleis og splitt av 
sel ska pets ak sjer (gjen nom ført i hht. 
ak sje lo vens reg ler), ikke blir gjen-
stand for be skat ning på Ak sjo næ rens 
hånd;
At når sam ei et som an tas å opp stå ved 2. 
spleis til én ak sje, opp lø ses ved den 
umid del bart på føl gen de split ten til 
seks ak sjer, med fø rer det te in gen skat-
te kon se kven ser ver ken for sel ska pet 
el ler Ak sjo næ ren (el ler de øv rige ak sjo-
næ re ne);
At de i pkt. (1) og (2) be skrev ne trans-3. 
ak sjo ner ikke er å anse som il lo ja le mot 
skat te reg le ne og at det der for ikke fore-
lig ger grunn lag for ulov fes tet gjen nom-
skjæ ring.

Skattedirektoratets vur de rin ger
Skatte di rek to ra tet skal i det føl gen de ta 
stil ling til om skat te po si sjo nen inn be talt 
ka pi tal på de 24 000 ak sje ne i sel ska pet 
kan for de les likt på de seks ak sje ne, etter 
gjen nom fø ring av den oven for be skrev ne 
spleis med sam eie i én ak sje, og på føl gen de 
splitt til seks ak sjer. Spørs må let opp står 
for di ak sje ne har for skjel lig inn be talt ka pi-
tal.

Det gjø res for or dens skyld opp merk som 
på at det ikke tas stil ling til even tuelle 
and re skat te spørs mål el ler pro blem stil lin-
ger som måt te opp stå ved de skis ser te 
trans ak sjo ne ne ut over de spørs mål som er 
drøf tet i det føl gen de. Skatte di rek to ra tet 
for ut set ter vi de re at pre mis se ne som er tatt 
inn oven for, er full sten di ge i for hold til de 
spørs mål som drøf tes.

Det føl ger av skat te lo ven § 10–35,  
jf. § 10–11, at til ba ke be ta ling av inn be talt 
ka pi tal ikke er å anse som ut byt te, men 
re du se rer ak sjens inn gangs ver di. Det er 
skat te po si sjo nen inn be talt ka pi tal knyt tet 
til den en kelte ak sje som her er av gjø-
ren de. En ka pi tal ned set tel se med til ba ke-
be ta ling til ak sjo næ re ne, kan være ut byt te 
på noen ak sjer og til ba ke be ta ling av inn be-
talt ka pi tal på and re, be ro en de på den 
en kelte ak sjes his to rikk. Etter inn fø rin gen 
av ut byt te skatt for per son li ge ak sjo næ rer 
blir der for skat te po si sjo nen inn be talt ka pi-
tal eks tra vik tig, og det te er bak grun nen 
for inn sen ders spørs mål.

Ak sjo næ re ne øns ker i den ne sa ken å splei se 
til én ak sje, for der etter å split te den ne til 
seks ak sjer. Inn sen der hen vi ser bl.a. til 
BFU 66/06 og 5/08 hvor di rek to ra tet 
leg ger til grunn at spleis til én ak sje i sel-
skap med én ak sjo nær, før ka pi tal ned set-
tel se og til ba ke be ta ling, ikke gir grunn lag 

for ulov fes tet gjen nom skjæ ring. Inn sen der 
ar gu men te rer med at når inn be talt ka pi tal 
først blir sam let i den ene splei se de ak sjen, 
skal skat te po si sjo nen inn be talt ka pi tal 
for de les likt på de seks ak sje ne ved den 
et ter føl gen de split ten. Inn sen der skri ver 
bl.a. at når «det så til ba ke be ta les inn be talt 
over kurs, vil den ne for de les med et likt 
be løp på hver av dis se seks ak sje ne, som 
hver er til ord net 1/6-del av den sam le de 
inn be tal te over kur sen og det vil der ved 
ikke opp stå noe grunn lag for ut byt te be-
skat ning av inn be talt over kurs. «Dvs. at 
man fjer ner tid li ge re ulik he ter i skat te po si-
sjo nen inn be talt ka pi tal på ak sje ne, og 
for de ler inn be talt ka pi tal fra ak sjer med 
høy inn be talt ka pi tal til ak sjer med lav 
inn be talt ka pi tal.

Skatte di rek to ra tet har tid li ge re gitt ut trykk 
for at der som en ak sjo nær splei ser sine 
ak sjer til én ak sje, kan man i ut gangs punk-
tet leg ge sam men skat te mes sig inn be talt 
ka pi tal på de splei se de ak sje ne. Ved spleis 
til mer enn én ak sje, og ak sje ne er er ver vet 
på for skjel lige tids punk ter, gjel der FIFU-
prin sip pet, slik at skat te po si sjo ner på de 
ak sje ne som er er ver vet nær mest i tid (kro-
no lo gisk) leg ges sam men.

Di rek to ra tet har der imot ikke tid li ge re fått 
spørs mål om for de lin gen av inn be talt 
ka pi tal på aksjenivå når fle re ak sjo næ rer 
splei ser sine ak sjer til én ak sje og etab le rer 
et sam eie i den ne, med en på føl gen de 
splitt til seks ak sjer, og nevn te BFUer lø ser 
der for ikke det te spørs må let.

Det er in gen be stem mel se som di rek te sier 
hva som skjer med inn be talt ka pi tal ved en 
spleis med etab le ring av sam eie i én ak sje, 
og på føl gen de splitt. Vi vil der for se nær-
me re på de øv rige retts kil de ne, og da sær-
lig retts prak sis på om rå det.

I Virik-dom men, Rt. 1949 s. 296, la Høy-
es te rett til grunn at til ba ke be ta ling på den 
del av ak sjens inn be tal te ak sje ka pi tal, som 
man ge år tid li ge re var ned skre vet til dek-
ning av tap, ikke skul le be hand les som 
ut byt te. Dvs. at ak sjens an del av inn be talt 
ka pi tal ikke ble «vas ket bort» ved ned skri-
vin gen, men var i be hold på de ak sje ne 
som var gjen stand for ned skri vin gen. 
Ak sjens his to rikk var så le des i be hold også 
etter ned skri vin gen, og Høy es te rett ak sep-
ter te at skat te po si sjo nen inn be talt ka pi tal 
ikke gikk tapt, slik at når sel ska pet se ne re 
gikk med over skudd kun ne den ned-
skrev ne ka pi ta len til ba ke be ta les på de 
ak sje ne som had de vært gjen stand for 
ned skri vin gen.
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I Be ne stad-dom men, Rt. 1957 s. 1239, la 
Høy es te rett til grunn at skat te mes sig 
inn be talt ka pi tal er en in di vi du ell skat te-
po si sjon som føl ger den en kelte ak sje. 
Høy es te rett kom til at ut de ling fra et 
nedskrivningsfond, in nen for ram men av 
en tid li ge re fore tatt ned skri ving av ak sje-
ka pi ta len, ikke kun ne an ses som en til ba-
ke be ta ling av inn be talt ka pi tal, når det 
gjaldt ei ere av ak sjer som var ny teg net 
etter ned skri vin gen. Ut de lin gen ble for 
dis se ny teg ne de ak sje ne an sett for skat te-
plik tig ut byt te. I dom men sier Høy es te-
rett bl.a. at «Be stem mel sen om at ak sjo-
næ ren er fri tatt for be skat ning ved til ba-
ke be ta ling av inn be talt ak sje ka pi tal, må 
da na tur lig re fe re re seg til den in di vi-
duelle ak sjo nærs el ler hans for gjen gers 
ak sje inn skudd på de ak sjer lig nin gen 
gjel der. Jeg for står da lo ven på den må ten 
at det må være rik tig å skjel ne mel lom de 
ak sjer som har vært ned skre vet og de 
hvor inn skud det er holdt ufor and ret. For 
den sis te grup pes ved kom men de vil ut be-
ta lin gen måt te an ses som et skatt bart 
ut byt te.»

Skatte di rek to ra tet har i BFU 53/05 lagt til 
grunn at der som ak sjo næ re ne etter en 

spleis gjen nom fø rer en splitt, så til sier 
kon ti nui tets tan ke gan gen at de split te de 
ak sje ne til ord nes de opp rin ne li ge skat te po-
si sjo ne ne. I den sa ken tok man kon kret 
stil ling til om for de ling av ak sjo næ rens 
skjer mings grunn lag. I re la sjon til hvor dan 
skjer mings grunn la get på vir kes ved en 
spleis og splitt skri ver Ole Gjems-On stad i 
Norsk bedriftsskatterett, 7. utg. side 544, 
bl.a. flg.:

«Det kan ikke an ses tvil somt at en ak sjo-
nær har ad gang til å fore ta en aksjespleis 
selv om det hovedsakelige og enes te mo tiv 
er å få ett skjer mings grunn lag, se f.eks. til 
sam men lig ning BFU 66/06 og 53/05. Det 
er ikke il lo jalt over for skat te reg le ne å mot-
vir ke den til fel di ge av skjæ ring av skjer-
mings fra dra get som opp står grun net re ge-
len om at hver ak sje skal sees for seg. En 
aksjespleis kan hel ler sies å gjø re reg lene 
om skjer mings fra dra get ef fek ti ve slik at 
be stem mel sen opp fyl ler sitt for mål. Skul le 
en aksjespleis bli et ter fulgt av en ak sje-
splitt, vil imid ler tid skjer mings grunn la get 
bli for delt for holds mes sig til pas set situa sjo-
nen før splei sen.

Ak sjo nær re gis te ret fore tar etter en spleis 
nær mest en opp split ting av det nye fel les 
skjer mings grunn la get for den ene ak sjen 
med man ge po si sjo ner med fle re de si ma-
ler. Sam let blir det 1 hvis man sum me rer. 
Det te be tyr ikke at Ak sjo nær re gis te ret ikke 
god tar at skjer mings grunn la get er blitt ett 
for alle de tid li ge re ak sje ne. Men man vil 
ha re gi strert de opp rin ne li ge po si sjo ner i 
til fel le splei sen helt el ler del vis re ver se res i 
form av en splitt. …»

Som pre si sert av Høy es te rett i Virik- og 
Be ne stad-dom men, er inn be talt ka pi tal en 
in di vi du ell skat te po si sjon som føl ger den 
en kelte ak sje. Det te til sier kon ti nui tet 
mht. skat te po si sjo nen inn be talt ka pi tal 
etter splei sen, knyt tet til en sameieandel i 
én ak sje. Ak sjo næ ren har ved splei sen ikke 
er ver vet stør re an del av sel ska pets to tale 
inn be tal te ka pi tal enn han had de før splei-
sen.

Der som nes te trans ak sjon er en splitt, som 
i fore lig gen de sak, føl ger inn be talt ka pi tal 
til hø ren de ak sjo næ rens ak sje an del med til 
de ak sjer han blir eier av ved split ten. 
Ak sjo næ ren skal ved split ten bli eier av fire 
ak sjer. For å be va re his to rik ken, samt opp-
fyl le for ut set nin gen om at inn be talt ka pi-
tal er en in di vi du ell skat te po si sjon som 
føl ger den en kelte ak sje, må situa sjo nen fra 
før splei sen i størst mu lig grad gjen opp ret-

tes. Det må der for fore tas en for de ling av 
inn be talt ka pi tal på ak sje ne mest mu lig i 
over ens stem mel se med situa sjo nen før 
splei sen.

Der som ak sje nes his to rikk kun ne fjer nes 
ved en spleis og sam eie i én ak sje, med 
på føl gen de splitt som nevnt, vil le prin sip-
pet om at inn be talt ka pi tal er en in di vi du-
ell skat te po si sjon som føl ger den en kelte 
ak sje, vært il luso risk. Det vil le for det før-
s te med fø rt at inn be talt ka pi tal kun ne 
over fø res mel lom ak sje ne. I til legg vil det i 
et sel skap med fle re ak sjo næ rer, hvor for 
ek sem pel en ak sjo nær har inn be talt all 
over kur sen, også kun ne over fø res inn be talt 
ka pi tal mel lom ak sjo næ re ne.

En ut jev ning av inn be talt ka pi tal på alle 
ak sje ne vil også på vir ke ak sjo næ rens øv rige 
skat te po si sjo ner der som det gjennom fø res 
en ka pi tal ned set tel se med til ba ke be ta ling, 
jf. reg lene om inn gangs ver di i sktl.  
§ 10–35 og skjer mings grunn lag i sktl.  
§ 10–12, og der igjen nom åpne for ma ni-
pu le ring av dis se po si sjo ne ne.

Skatte di rek to ra tet me ner at det vil være et 
grunn leg gen de brudd med de oven for 
nevn te dom me ne, der som ak sje nes his to-
rikk skul le «vas kes bort» ved en spleis med 
sam eie i én ak sje og på føl gen de splitt, som 
an ført av inn sen der.

Slik di rek to ra tet ser det, er det der for 
ikke hjem mel for å gå bort fra prin sip pet 
om at skat te po si sjo nen inn be talt ka pi tal 
føl ger den en kelte ak sje, selv etter en 
spleis og splitt. Skatte di rek to ra tet leg ger 
til grunn at når man split ter igjen til seks 
ak sjer, vil inn be talt ka pi tal for dele seg på 
de seks ak sje ne på sam me måte som om 
man had de splei set di rek te fra 24 000 til 
seks ak sjer, dvs. at ak sje nes his to rikk hva 
an går skat te po si sjo nen be hol des, slik at 
inn be talt ka pi tal på de ak sje ne som er 
er ver vet nær mest i tid (kro no lo gisk) leg-
ges sam men.

Skatte di rek to ra tet fin ner det etter det te 
ikke nød ven dig å ta stil ling til ulov fes tet 
gjen nom skjæ ring, samt øv rige spørs mål 
som er reist i an mod nin gen.

Kon klu sjon
Skat te po si sjo nen inn be talt ka pi tal som 
lig ger på de ak sje ne Ak sjo nær A eier i 
Ka pi tal AS, skal ved spleis og på føl gen de 
splitt, for de les som om splei sen var gjort 
di rek te fra 24 000 til seks ak sjer, dvs. ikke 
likt på de seks ak sje ne.

4. mai
tirsdag
Radisson BLU Plaza Hotel, Oslo
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