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Del I:

Skat te be hand lin gen  
i 2010 og 2011

Ar tik ke len tar for seg ut
valg te sa ker og pro blem
stil lin ger fra skat te og  
av gifts be hand lin gen i Skatt 
øst i 2009/2010. Del I av 
ar tik ke len tar for seg for
hånds ut ta lel ser og ved tak 
fra skat te kon to ret.

For hånds ut ta lel ser
Ut satt be skat ning av sty re ho no rar?
Skatt yter er sty re le der i Bo lig sam ei et Bo 
Godt. Han øns ket å ta ut av ta le fes tet pen-
sjon (AFP). Ho no ra ret som sty re le der vil le 
med fø re re duk sjon i AFP-pen sjo nen, og 
for å unn gå det te øns ket skatt yter å ut set te 
ut be ta lin gen/be skat nin gen av sty re ho no ra-
re ne til et se ne re an gitt tids punkt, dvs. 
etter at AFP-pen sjo nen har opp hørt.

Etter av ta le mel lom sty re le de ren og bo lig-
sam ei et skul le år lige ho no ra rer for sty re ar-
beid som over sti ger kr 15 000 pr. år ikke 
ut be ta les før AFP-pen sjo nen har opp hørt. 
Ho no ra re ne skul le der imot over fø res til en 
bank kon to på ly den de sam ei ets navn, men 
ren te ne skul le til fal le skatt yte ren. Av ta len 
kun ne ikke end res uten sty re le de rens sam-
tyk ke.

Hvis sty re le de ren skul le avgå ved dø den 
før ut be ta lings tids punk tet, skul le in ne -
ståen de mid ler ut be ta les til ar ve be ret ti ge de.

Skat te kon to ret be mer ket inn led nings vis at 
sty re ho no rar be skat tes som ar beids inn tekt. 
Ar beids inn tekt skal be skat tes i det året 

be lø pet ut be ta les el ler yt el sen er leg ges, 
el ler i til fel le på det tid li ge re tids punk tet 
det opp står ad gang til å få be lø pet ut be talt 
el ler yt el sen erlagt1.

Iføl ge Lig nings-ABC2 står par te ne fritt til å 
av ta le for falls tids punkt, og sli ke av ta ler må 
som ut gangs punkt leg ges til grunn ved 
be skat nin gen. Som ek sem pel er nevnt at en 
ar beids ta ker og ar beids gi ver i for bin del se 
med opp hør av ar beids for hold kan av ta le at 
fe rie pen ger skal ut be ta les året etter, selv om 
man etter fe rie lo ven har krav på ut be ta ling 
ved opp hø ret. Til sva rende stand punkt er 
lagt til grunn i en ut ta lel se fra Fi nans de par-
te men tet3. Etter skat te kon to rets for stå el se 
var ut ta lel sen ba sert på en lang og inn ar bei-
det lig nings prak sis i til fel ler med ut be ta ling/
be skat ning av fe rie pen ger i året etter at 
ar beids for hol det opp hør te.

Zim mer4 har an tatt at det av tal te for falls-
tids punk tet må leg ges til grunn. Hans 
stand punkt sy nes å være for ank ret i 
Harnoll-dom men5. Dom men om hand let 
av drags vis be ta ling etter rea li sa sjon av 
tom ter (for mu es ob jek ter), og var etter 
skat te kon to rets vur de ring ikke di rek te 
sam men lign bar.

Fi nans de par te men tet har i en ut ta lel se av 
6. feb ruar 20076 gitt nær me re ret nings lin-
jer for be skat ning av an sat te fond. Ar beids-
ta ker ne vil le få til delt an de ler i et ver di -
papir fond på grunn lag av sel ska pets over-
skudd. De an sat te vil le ikke ha rett til å 
inn lø se an de le ne før ar beids for hol det i 
sel ska pet opp hør te, el ler de nåd de en viss 
al der. Det ble opp lyst at det ikke skul le 
de les ut ut byt te fra fon det, og an dels -
haver ne vil le ikke ha rett til å over dra el ler 
pant set te an de le ne før inn løs nings tids-
punk tet inn tråd te. Etter de par te men tets 
vur de ring måt te det skat te retts li ge 
ut gangs punk tet være at det fore lå en en de-

1 Skatteloven § 14–3 første ledd første punktum.
2 Lignings-ABC 2011/12 side 1187 pkt. 3.1.4.
3 Utv. 1999 side 988.
4 Lærebok i skatterett 6. utgave side 322.
5 Utv. 1977 side 416.
6 Utv. 2007 side 460.

lig opp tjent (inn vun net) for del alle rede 
ved inn be ta lin gen til fon det. De par te men-
tet la der for til grunn at tid fes tin gen etter 
skat te lo ven § 14–3 før s te ledd i ut gangs-
punk tet skul le skje ved ar beids gi ve rens 
inn be ta ling til fon det.

I til fel ler ar beids ta ke rens er verv av an del  
i et fond el ler lig nen de er un der lagt ster ke 
rådighetsbegrensninger, har det i retts-  
og ad mi nist ra tiv prak sis vært åp net for at 
be skat nin gen kan ut set tes til ut be ta ling 
mv. fin ner sted. Vil kå rene for ut satt 
be skat ning må an ses å være stren ge.

Etter de par te men tets vur de ring bør  
lig nings myn dig he tene kun ne god ta ut satt 
be skat ning hvis samt li ge av et ter føl gen de 
vil kår blir opp fylt:

ord nin gen er ob li ga to risk/tvun gen for •	
den an sat te, slik at ved kom men de ikke 
kan vel ge et kon tant be løp el ler en 
na tu ral yt el se som et al ter na tiv
den an sat te har svært be gren set el ler •	
in gen inn fly tel se på hvor dan mid le ne 
skal plas se res
den an sat te har ikke rett til ut be ta ling •	
av ut byt te mv. på an de len, og kan ikke 
dis po ne re over an de len ved salg, pant-
set tel se el ler på an nen måte enn før et 
gitt tids punkt (ty pisk ved en be stemt 
opp nådd al der el ler når ar beids for hol-
det opp hø rer)

Etter skat te kon to rets syn var hel ler ikke 
fak tu met i de par te men tets ut ta lel se di rek te 
sam men lign bart, men det kun ne uten tvil 
trek kes kla re pa ral lel ler. De ned fel te vil kå-
rene for ut satt be skat ning måt te kom me til 
an ven del se uav hen gig av om det var inn-
be ta lin ger til an sat te fond el ler til en sper ret 
bank kon to etter av ta le mel lom par te ne.

Bank kon to en var for ut satt å lyde på sam -
eiets navn, men sam ei et måt te like vel an ses 
å ha gitt av kall på mid le ne alle rede ved 
over fø rin gen til kon to en. At sty re le de ren og 
sam ei et inn gikk en pri vat retts lig av ta le om 
ut satt ut be ta lings tids punkt, kun ne ikke 
være til strek ke lig til å ut set te be skat nin gen.

Artikkelen er 
forfattet av:
Sek sjons sjef
Mo ni ca Si vert sen
Skatt øst
Hun er DHkan di dat 1989, har 
ju ri di kum fra 1994, var ju ri disk 
råd gi ver v/Oslo lik nings kon tor fra 

1995–98, se ni or råd gi ver i Skatte di rek to ra tet 1999–2000, 
un der di rek tør v/Oslo lik nings kon tor fra 1.6.00 og sek sjons sjef 
i Skatt Øst fra 1.1.08.
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Skatte plikt for ge vinst ved rea li sa sjon av 
in stru ment
Skatt yter er selv sten dig næ rings dri ven de 
som mu si ker. Hun kjøp te for noen år 
si den et gam melt in stru ment, som hun 
ho ved sa ke lig har opp be vart i hjem met. 
In stru men tet har kun unn taks vis blitt 
be nyt tet i skatt yters virk som het. Kjø pet av 
in stru men tet ble ikke ført i regn ska pet, 
men skatt yter har ut gifts ført og fått re fun-
dert di rek te kost na der knyt tet til den  
spo ra dis ke bru ken i virk som he ten.

Skatt yter vur der te å sel ge in stru men tet  
for ca. 5 MNOK, og stil te spørs mål om 
ge vins ten ved et even tu elt salg vil le være 
skat te plik tig.

Skat te kon to ret la på bak grunn av de git te 
opp lys nin ge ne til grunn at in stru men tet 
ikke ble an skaf fet i skatt yters virk som het, 
og at en ge vinst der for ikke kun ne be skat tes 
som inn tekt av virk som het.

Ge vinst ved rea li sa sjon av formuesobjekt 
uten for næ ring er skat te plik tig etter skat te-
lo ven § 5–1, og tap er til sva rende fra drags-
be ret ti get etter § 6–2 før s te ledd.

Det er om fat ten de unn tak for skat te plik-
ten etter reg lene i ka pit tel 9. Etter skat te lo-
ven § 9–3 før s te ledd bok stav a er ge vinst 
ved rea li sa sjon av inn bo el ler løs øre som 
har vært brukt i eie rens bo pel el ler hus-
hold ning unn tatt fra be skat ning. Et så vidt 
ver di fullt in stru ment er åpen bart ikke 
in nen for en van lig språk lig for stå el se av 
«inn bo». Spørs må let skat te kon to ret måt te 

ta stil ling til var der for om in stru men tet 
kun ne an ses som løs øre som har vært 
brukt i eie rens bo pel el ler hus hold ning. 
Det te spørs må let måt te i stor grad lø ses 
ved en vur de ring av om in stru men tet var 
en hob by gjen stand for skatt yter, el ler en 
ren in ves te ring/for mu es plas se ring.

Høy es te rett har i en dom7 lagt til grunn at 
rea li sa sjon av gjen stan der som inn går i skatt-
yters hob by virk som het (fri mer ke sam ling) 
ikke er skat te plik tig. Retts prak sis for øv rig 
vi ser også at lo vens krav om til knyt ning til 
skatt yters hjem ikke prak ti se res strengt.

Til sva rende sy nes også ju ri disk teo ri å være 
til bøye lig til å tol ke be stem mel sen li be ralt, 
jf. blant an net Zim mer8. Som ek sem pel på 
gjen stan der som om fat tes av skat te fri ta ket 
nev nes sam le gjen stan der som fri mer ker, 
kunst, vå pen, myn ter, smyk ker, bø ker osv.

Iføl ge Lig nings-ABC9 er blant an net pri-
vat bi ler, mo pe der, mo tor syk ler og fri tids-
bå ter ei en de ler som om fat tes av unn taks -
rege len. Ut i fra de oppramsede ei en de le-
nes na tur li ge an ven del ses om rå de, ser en 
også av lig nings prak sis at kra vet om til-
knyt ning mel lom løs øre gjen stand og hus-
hold ning ikke prak ti se res strengt. Også 
rene de ko ra sjons- og re krea sjons gjen stan der, 
som eier har brukt til ut smyk ning el ler 
egen un der hold ning i hjem met, vil der for 
kun ne være om fat tet av skat te fri ta ket for 
en rea li sa sjons ge vinst.

7 Utv. XI side 693/Rt. 1952 side 150.
8 Lærebok i skatterett 6. utgave side 232.
9 Lignings-ABC 2011/12 side 657 pkt. 1.2.2.

Ver di stig nin gen på in stru men tet had de 
vært be ty de lig i skatt yters ei er tid. Gjen-
stan dens ver di og ver di ut vik ling kun ne 
like vel ikke fra ta in stru men tet ka rak te ren 
av en løs øre gjen stand brukt i eie rens el ler 
ved kom men des fa mi li es bo pel el ler hus-
hold ning.

Etter en sam let vur de ring kon klu der te 
skat te kon to ret med at in stru men tet var å 
anse som en løs øre gjen stand som ble 
be nyt tet i skatt yters bo pel, og der med 
kun ne rea li se res skat te fritt.

Skat te fri in sti tu sjon?
Sportn AS er eiet av topp klub be ne in nen-
for en id retts gren. Sel ska pet ble etab lert 
for å øke inn tek te ne for klub be nes eli te sat-
sing, blant an net via for hand lin ger om 
spon sor kon trak ter etc. Spon sor inn tek te ne, 
og even tuelle øv rige inn tek ter, skal for de les 
mel lom topp klub be ne etter fra drag for 
kost na der. Sportn AS skal der for i ut gangs-
punk tet ikke gå med over skudd.

Sel ska pet stil te spørs mål om virk som he ten 
vil le være skat te fri etter skat te lo ven § 2–32 
før s te ledd.

Skat te kon to ret be mer ket inn led nings vis at 
ak sje sel ska per er skat te plik ti ge10, men at 
det er unn tak for skatte plikt for mild stif-
tel se, kir ke sam funn, me nig het, sel skap 
el ler inn ret ning som ikke har er verv som 
for mål11. Formålsvurderingen av gjø res 
etter en kon kret hel hets vur de ring av sel-
ska pets ved tek ter, orga ni se ring og den 
fak tis ke virk som he ten, jf. blant an net høy-
es te retts dom av 24. juni 2003 ved rø ren de 
Ernst G. Mor ten sen II AS12.

Sportn AS driver in gen id rett, men har kun 
som for mål å øke inn tek te ne til klub be ne.

I en ut ta lel se av 2. juli 200813 har Fi nans de-
par te men tet vur dert om et ak sje sel skap som 
driver ett år lig id retts ar ran ge ment in nen 
bred de id rett var skat te fritt for virk som he ten. 
De par te men tet be mer ket at vur de rings te-
ma et for et sel skap med over skudds pre get 
ak ti vi tet i id retts bran sjen kun ne bli to delt. 
Først måt te det vur de res om sel ska pet drev 
virk som het i skat te mes sig for stand, og om 
den ne virk som he ten like vel kun ne bli skat-
te fri som en di rek te rea li se ring av det ide el le 
for må let. Om det retts li ge grunn la get ble 
det vist til blant an net Ve ri tas I-dom men14. 
I dom men ut tal te først vo te ren de at «... den 

10 Skatteloven § 2–2 første ledd bokstav a.
11 Skatteloven § 2–32 første ledd.
12 Utv. 2003 side 999.
13 Utv. 2008 side 1118.
14 Utv. 1955–1956 side 209.

LØS ØRE: In stru men tet ble an sett å være en løs øre gjen stand som ble be nyt tet i skatt yters bo pel 
og kun ne der for rea li se res skat te fritt.
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alt over vei en de del av de inn tek ter som Det 
nor ske Ve ri tas har, fly ter av sel ve rea li sa sjo-
nen av det ikke-er vervs mes si ge, all men-
nytti ge for mål.»

Fi nans de par te men tets ut ta lel se gjaldt et 
breddeidrettsarrangement. Sli ke id retts ar-
ran ge men ter skil ler seg fra mer eli te pre ge de 
id retts ar ran ge men ter som nor malt har 
er vervs mes si ge og mer kom mer si el le for-
mål. Breddeidrettsarrangementer går nor-
malt ikke med over skudd, og sto re de ler av 
ar beids inn sat sen ved gjen nom fø rin gen av 
dis se vil ofte være dug nads ba sert. I den grad 
breddeidrettsarrangementer ikke driver i 
kon kur ran se med and re skat te plik ti ge sub-
jek ter, vil det hel ler ikke være fare for en 
kon kur ran se vrid ning som el lers kun ne 
trek ke i ret ning av skatte plikt. De par te men-
tet pre si ser te av slut nings vis at skat te fri ta ket 
ikke gjel der over skudds pre get virk som het 
som i seg selv ikke er ide ell, men hvor for-
må let er å finan siere ei er nes ide el le ak ti vi te-
ter. Et slikt fi nan si elt for mål av ide ell ka rak-
ter fri tar ikke for skatte plikt, uan sett om 
virk som he ten fore går i eget sel skap el ler 
di rek te for den ide el le ei ers reg ning.

Etter skat te kon to rets vur de ring var virk-
som he ten til Sportn AS i seg selv ikke 
ide ell, men for må let var kun å finan siere 
id retts klub be nes sat sing på eli te ni vå. Sel-
ska pet ble der for an sett skat te plik tig etter 
skat te lo vens al min ne li ge reg ler.

Ulov fes tet gjen nom skjæ ring – fi sjon 
med på føl gen de rea li sa sjon av ak sjer
En skat te fri for ening eier ak sje ne i Eien-
dom AS. Eiendom AS eier to for ret nings-
bygg, og er skat te plik tig etter de al min ne-
li ge reg lene i skat te lo ven § 2–2.

Av uli ke år saker øns ket for enin gen å rea li-
se re ett av byg ge ne. Rea li sa sjo nen skul le 
gjennom fø res ved en fi sjon av ei en dom men 
til et ny stif tet sel skap, Eiendom II AS. Etter 
fi sjo nen vil le samt li ge ak sjer i Eiendom II AS 
bli lagt ut for salg.

For en in gen stil te spørs mål om trans ak sjo-
nen kun ne bli gjen stand for skat te mes sig 
gjen nom skjæ ring. De an før te i sin an mod-
ning om for hånds ut ta lel se at det kun ne 
være usik kert hvor vidt en fi sjon for ut for 
salg av ak sje ne i et ei en doms sel skap kun ne 
gjennomskjæres skat te mes sig, da den ne 
frem gangs må ten er nær lig gen de, ut bredt 
og for ret nings mes sig hen sikts mes sig. 
And re al ter na ti ve frem gangs må ter for rea-
li sa sjon av en eien dom kan være salg 
di rek te fra sel ska pet, el ler at ei en dom men 
de les ut som ut byt te til ak sjo næ re ne og 
sel ges di rek te fra dis se. De for skjel lige 
frem gangs må te ne vil le gi uli ke skat te -
messi ge virk nin ger for sel ger og kjø per. 
Val get av me to de skjed de etter en to tal-
vurde ring, men kan ikke i seg selv gi grunn-
lag for skat te mes sig gjen nom skjæ ring.

De sa ke ne om fi sjon og et ter føl gen de salg 
av ak sjer, hvor skat te myn dig he te ne har 
fun net grunn lag for gjen nom skjæ ring, 
kjen ne  tegnes etter for en in gens opp fat ning 
ved at sel ve fi sjo nen har vært for bun det 
med en el ler fle re and re dis po si sjo ner.

Et ek sem pel på at dom sto le ne har falt ned 
på skat te mes sig gjen nom skjæ ring av en 
transaksjonskjede er Friis & Friis-dom-
men15. Den ne sa ken gjaldt en ret tet emi sjon 
med på føl gen de skjevdelingsfisjon, hvor de 
opp rin ne li ge ei er ne ble til ført kon tan te ne i 
sel ska pet, mens de nye ei er ne over tok ei en-
dom men. Via de gjen nom før te trans ak sjo-
ne ne unn gikk de per son li ge ak sjo næ re ne 
be skat ning av ge vins ten. Den gjen nom før te 
transaksjonsrekken var langt mer kom pli sert 
og in ne holdt fle re ledd. I sa ken an før te lig-
nings myn dig he tene at «Den na tur li ge frem-
gangs må ten vil le vært en fi sjon med på føl-
gen de salg av ak sje ne i Ul ven vei en 90.» 
Fi sjon med et på føl gen de salg av ak sjer vil 
etter for en in gens me ning ge ne relt frem stå 
som så for ret nings mes sig na tur lig og nær lig-
gen de, at den nor malt ikke i seg selv ut lø ser 
skat te mes sig gjen nom skjæ ring.

15 Utv. 2008 side 1594.

Med hen syn til for ret nings mes sig mo tiv 
be mer ket for enin gen at det fore lå ri si ko 
knyt tet til ei en dom men, blant an net i 
for bin del se med nød ven di ge in ves te rin ger 
for ut leie av noen av lo ka le ne, samt mang-
lende be ta ling av leie inn tek ter over tid.  
I en slik situa sjon var det tungt vei en de 
for ret nings mes si ge hen syn i form av ri si ko-
spred ning som tal te for å skil le ei er ska pet til 
ei en dom me ne i to sep ar ate sub jek ter.

Skat te kon to ret be mer ket at en fi sjon med 
et et ter føl gen de salg av ak sje ne i Eiendom 
II AS iso lert sett ikke vil le ut lø se be skat-
ning. Skatt yte re har ikke plikt til å inn ret te 
seg slik at de må be ta le mer skatt enn nød-
ven dig16. Det er i hen hold til høy es te retts-
prak sis til latt å til pas se seg skat te- og 
av gifts reg le ne, men ikke å omgå el ler 
ut nyt te dis se i strid med det for mål de har, 
jf. blant an net Hex-dom men17. Spørs må let 
ble der for om en løs ning med fi sjon og 
et ter føl gen de salg av ak sje ne ho ved sa ke lig 
var skat te mo ti vert og frem sto som il lo jal 
el ler stri den de mot skat te reg le nes for mål.

Etter skat te kon to rets opp fat ning kan en 
trans ak sjons rek ke med ut fi sjo ne ring av 
eien dom og på føl gen de salg av ak sjer  
ram mes av ulov fes tet gjen nom skjæ ring. 
Det ble i den ne for bin del se vist til bin den de 
for hånds ut ta lel ser18 fra Skatte di rek to ra tet, 
og di rek to ra tets opp sum me ring i Utv. 
2008 side 1873.

For en in gen an før te at ei en dom men kun ne 
blitt delt ut som skat te fritt ut byt te, men 
skat te kon to ret be mer ket at en even tuell 
ut byt te ut de ling vil le ut løst uttaksbeskat-
ning på Eiendom I AS sin hånd etter  
reg lene i skat te lo ven § 5–2.

For en in gen vis te også til Friis & Friis-
dom men hvor lig nings myn dig he tene 
an før te at den na tur li ge frem gangs må ten 
var fi sjon av ei en dom men med på føl gen de 
salg av ak sje ne, og ikke den valg te transak-
sjonsformen som var en ret tet emi sjon mot 
kjø per med på føl gen de fi sjon. Etter skat te-
kon to rets opp fat ning kun ne ikke dom men 
tas til inn tekt for at fi sjon med et ter føl-
gen de rea li sa sjon av ak sjer ge ne relt er en 
na tur lig frem gangs må te, da di rek te salg av 
ei en dom men ikke kun ne gjennom fø res 
pga. klau su ler i fes te kon trak ten. Fi sjo nen 
had de der for en be ty de lig egen ver di ut over 
det skat te mes si ge ved at den mu lig gjor de 
rea li sa sjon av ei en dom men.

16 Ot.prp. nr. 1 (2004–2005) pkt. 6.5.6.
17 Utv. 2007 side 512.
18 BFU 05/05 og 24/08.

SKAT TE FRI? I en ut ta lel se av 2. juli 2008 
har Fi nans de par te men tet vur dert om et 
ak sje sel skap som driver ett år lig id retts ar ran-
ge ment in nen bred de id rett, var skat te fritt for 
virk som he ten.
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En la tent ge vinst ved rea li sa sjon av ei en-
dom men vil le blitt ca. 10 MNOK. Det var 
der for ikke tvil somt at skat te mo ti vet var 
be ty de lig.

Med hen syn til for ret nings mes si ge mo ti ver 
fant ikke skat te kon to ret at dis se var sær lig 
frem tre den de. Det ble i den ne for bin del se 
lagt vekt på at det alle rede før fi sjo nen ble 
be stemt at ei en dom men skul le rea li se res. 
Nød ven di ge in ves te rin ger i for bin del se 
med ut leie og ri si ko for mang lende be ta-
ling av leie, kun ne der for ikke være av 
av gjø ren de be tyd ning.

Iføl ge for ar bei de ne19 til reg lene om fu sjon 
og fi sjon, ut lø ser over fø ring av ver di er fra 
et skat te sub jekt til et an net be skat ning 
etter de al min ne li ge reg lene for rea li sa sjon, 
ut byt te og ut tak. Skat te fri het for fu sjo ner 
og fi sjo ner ble inn ført for å leg ge til ret te 
for at næ rings li vet kun ne gjen nom fø re 
be drifts øko no mis ke fun der te om or ga ni se-
rin ger. Om or ga ni se rin ger som i hoved sak 
er skat te mes sig mo ti vert, bør der for ikke 
kom me inn un der skat te fri ta ket.

Det fore lig ger fore lø pig lite retts prak sis om 
gjen nom skjæ ring ved fi sjon av eien dom og 
på føl gen de rea li sa sjon av ak sjer. I dom av  
2. de sem ber 2011 fra Ag der lag manns rett 
ved rø ren de Protector Eiendom AS ble gjen-
nom skjæ ring an vendt i et lig nen de til fel le.

Skat te kon to ret kon klu der te med at ulov-
fes tet gjen nom skjæ ring kun ne kom me til 
an ven del se, da transaksjonsrekken had de 
svært be gren se de for ret nings mes si ge virk-
nin ger ut over skat te be spa rel sen. Fi sjo nen 
ut gjor de et unød ven dig mel lom ledd med 
ho ved sa ke lig for mål å kom me i po si sjon til 
å rea li se re ei en dom men som skat te fritt 
ak sje salg. Den plan lag te transaksjonsrek-
ken frem sto så le des som il lo jal mot for må-
let med fi sjons reg lene.

Ulov fes tet gjen nom skjæ ring – ar beids
gi ver av gift
Flyt te bi len AS driver flyt te virk som het i  
16 av lan dets fyl ker og har ho ved kon tor  
i Oslo. Sel ska pet vur der te å etab le re en 
trans port ru te i Finn mark og i til legg stif te 
et nytt sel skap med kon tor i det te fyl ket. 
Der etter skul le de ler av virk som he ten 
over fø res til det nye kon to ret, Nord flytt 
AS. Det nye sel ska pet skal hånd te re 
be stem te an svars om rå der in nen virk som-
he ten, blant an net alle «fjern ru ter» som 
ikke har til knyt ning til ho ved kon to ret. De 
an sat te sjå fø re ne på fjern ru te ne skal der for 
over fø res til Nord flytt AS. Flyttebilens 

19 Ot.prp. nr. 71 (1995–96).

mo tiv for å etab le re et nytt sel skap i Finn-
mark er først og fremst å spa re ar beids gi-
ver av gift, men kost nads be spa rel ser knyt tet 
til re du ser te lønns ut gif ter, til knyt ning til 
ny trans port ru te og or ga ni sa to ris ke end-
rin ger ble også nevnt som mo tiv.

Sel ska pe ne stil te spørs mål om det skul le 
be tales ar beids gi ver av gift etter sat sen som 
gjel der i Finn mark for de an sat te som over-
fø res til det nye sel ska pet. Skat te kon to ret 
ble også bedt om å ta stil ling til om det var 
grunn lag for ulov fes tet gjen nom skjæ ring.

Skat te kon to ret vis te inn led nings vis til at 
plik ten til å be ta le ar beids gi ver av gift føl ger 
av fol ke trygd lo ven § 23–2 og Stor tin gets 
av gifts ved tak for inn tekts året 201120.

Av av gifts ved tak et § 1 frem går blant an net 
føl gen de: «Ar beids gi ver av gift be reg nes 
etter sat sen som gjel der i den so nen hvor 
ar beids gi ver an ses å dri ve virk som het. Et 
fore tak som er ar beids gi ver, an ses å dri ve 
virk som het i den kom mu nen hvor fore ta-
ket er re gi strert. (…) Har fore ta ket re gist-
rer te un der en he ter, jf. for skrift 9. feb ruar 
1995 nr. 114 om regi stre ring av ju ri dis ke 
per so ner m.m. i En hets re gis te ret § 10, 
an ses hver un der en het som egen be reg-
nings en het for arbeidsgivergift. Ut fø res 
ho ved de len av ar beids ta ke rens ar beid i en 
an nen sone enn der virk som he ten er re gi-
strert, og enhetsregisterreglene på grunn av 
virk som he tens art ikke på byr at un der en-
het re gist re res i so nen hvor ar bei det ut fø-
res, be nyt tes like vel sat sen i so nen hvor 
ar bei det ut fø res på den del av lønns kost na-
de ne som knyt ter seg til det te ar bei det.»

20 folketrygdloven § 23–2 tolvte ledd.

Det føl ger av av gifts ved tak et § 2 at Finn-
mark fyl ke er om fat tet av sone V, og av § 3 
at sat sen for ar beids gi ver av gift er 0 %.

Den ulov fes te de gjennomskjæringsnormen 
på skat te ret tens om rå de er ut vik let i et 
sam spill mel lom lang va rig retts prak sis og 
ju ri disk teo ri. Til sva rende retts prak sis og 
teo ri har en ikke på av gifts ret tens om rå de, 
men skat te kon to ret la til grunn at gjen-
nomskjæringsnormen også kan an ven des 
for av gift. Skat te kon to ret vis te i den ne 
for bin del se til St.prp. nr. 1 (2006–2007) 
pkt. 2.5.2.6. Skatte di rek to ra tet har gitt 
ut trykk for sam me stand punkt21.

Det føl ger vi de re av Rei tan-dom men22 at 
den ulov fes te de gjennomskjæringsnormen, 
slik den er ut vik let på skat te ret tens 
om rå de, også får an ven del se på av gifts ret-
tens om rå de (dom men gjaldt ar ve av gift). 
Når det gjel der nor men for ulov fes tet 
gjen nom skjæ ring, ut tal te ret ten at den ne 
be står av et grunn vil kår og en to tal vur de-
ring. Grunn vil kå ret går ut på at det ho ved-
sa ke li ge for må let med dis po si sjo nen har 
vært å spa re skatt el ler av gift. I til legg er 
det et vil kår at dis po si sjo nen er il lo jal mot 
skat te- el ler av gifts lo vens be stem mel ser23.

Skat te kon to ret la til grunn at det fore lå 
for ret nings mes si ge år saker for den plan-
lag te ut skil lin gen og ny etab le ring av Nord-
flytt AS i Finn mark. En de sen tra li se ring 
nær me re mar ke det vil le nød ven dig gjø re 
flyt ting av virk som het som i dag er sen tra-
li sert i Oslo.

21 SK 6/08 pkt. 7.3.2.
22 Utv. 2008 side 1749.
23 Utv. 2007 side 512 (Hex) og Utv. 2006 side 1416 

(Telenor).
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Skat te kon to ret vur der te først om lo ka li se-
rin gen i null so nen in ne bar en il lo jal til pas-
ning til av gifts reg le ne. Sel ska pet vis te til 
bin den de for hånds ut ta lel se fra Skatte di-
rek to ra tet24. I ut ta lel sen la di rek to ra tet til 
grunn at Nor ges opp rin ne lige ord ning med 
dif fe ren si ert ar beids gi ver av gift ble an sett  
i strid med EØS-av ta le ver ket25 om stats-
støt te, noe som nød ven dig gjor de end ring 
av reg lene. EU-kom mi sjo nen ved tok nye 
ret nings lin jer for re gio nal støt te i de sem ber 
2005, med virk ning for peri oden 1. ja nu ar 
2007 til 31. de sem ber 2013. ESA ved tok 
se ne re til sva rende ret nings lin jer for EFTA-
lan de ne. Det føl ger av stor tings be hand lin-
gen at ord nin gen kun kan be nyt tes i svært 
tynt be fol ke de om rå der og som et nød ven-
dig til tak for å hind re ved va ren de be folk-
nings ned gang. Vi de re måt te ord nin gen 
god tas av ESA før den ble iverk satt.

Grunn la get for so ne til hø rig het er der hvor 
ar beids gi ve ren driver virk som het. Re gist rer te 
un der en he ter, som Nord flytt AS, er egne 
be reg nings en he ter for ar beids gi ver av gift.

Det frem går vi de re av stor tings pro po si sjo-
nen26 at en i for bin del se med inn fø rin gen 
av de dif fe ren si er te av gifts sat se ne var klar 
over at det å vel ge so nen hvor ar beids gi ver 
driver virk som het som lokaliseringskrite-
rium, kun ne åpne for uøns ke de til pas nin-
ger i strid med for må let med dif fe ren si er te 
sat ser. Like vel fikk av gifts ved tak et en ord-
lyd hvor det enes te og av gjø ren de kri te ri et 
er hvor ar beids gi ver «driver virk som het».

Skat te kon to ret vis te vi de re til at ESA har 
satt kla re for ut set nin ger for bru ken av 
dif fe ren si er te sat ser og at ord nin gen ba se-
rer seg på hvor ar beids gi vers virk som het er 
lo ka li sert.

Skat te kon to ret la til grunn at Nord flytt AS 
vil le dri ve virk som het i Finn mark og 
ska pe/opp rett hol de ar beids plas ser i det 
min ste for de an sat te som skul le ad mi nist-
re re virk som he ten i Nord-Nor ge. Slik 
skat te kon to rets vur der te sa ken, kun ne 
der for ikke lo ka li se rin gen til Finn mark 
an ses il lo jal i for hold til be stem mel se ne  
i av gifts ved tak et for 2011. Skat te kon to ret 
fant det der for ikke nød ven dig å ta stil ling 
til i hvil ken grad det var skat te-/av gifts be-
spa rel sen som var ho ved mo ti vet ved den 
valg te lo ka li se rin gen.

Det var der for ikke grunn lag for ulov fes tet 
gjen nom skjæ ring.

24 BFU 10/09.
25 EØS-avtalen artikkel 61 flg.
26 St. prp. nr. 1 (2006–2007) pkt. 2.5.2.6.

Ved tak fra skat te kon to ret
End ring av kor rek sjons inn tekt
Et sel skap kla get over at kor rek sjons inn-
tek ten for inn tekts året 2008 var fast satt for 
høyt. Sel ska pet vis te til at end rin ge ne i de 
mid ler ti di ge for skjel le ne pr. 31.12 ikke var 
hen syn tatt ved fast set tel sen av egenkapital-
grunnlaget som an ven des i be reg nin gen av 
kor rek sjons inn tekt. Etter sel ska pets opp-
fat ning vil le end rin gen i de mid ler ti di ge 
for skjel le ne på vir ke skat te kost na den, års-
resul ta tet og der med egen ka pi ta len pr. 
31.12. Sel ska pet ba der for om at «jus tert 
egen ka pi tal» ble be nyt tet i post 320 i selv-
an gi vel sen, og at kor rek sjons inn tek ten ble 
re du sert fra 3,3 MNOK til 2,8 MNOK.

Skat te kon to ret tok ut gangs punkt i regn-
skaps lo ven § 4–3 an net ledd der det frem går 
at virk nin gen av end ring av regn skaps prin-
sipp og kor ri ge ring av feil i tid li ge re års regn-
skap skal fø res di rek te mot egen ka pi ta len. 
Av lagt års regn skap er med and re ord en de-
lig, og kan ikke end res med regn skaps mes sig 
virk ning i et ter tid. Spørs må let var der etter 
om egen ka pi ta len som inn gikk i be reg nin-
gen av kor rek sjons inn tekt, kun ne end res 
med skat te mes sig virk ning, til tross for at 
den ikke kun ne end res regn skaps mes sig.

Skat te kon to ret vis te til at in ten sjo nen med 
inn fø rin gen av kor rek sjons inn tekt var å 
hind re at sel ska pet ut del te ube skat tet ka pi-
tal el ler gjor de av set nin ger til slik ut de ling. 
Av lov for ar bei de ne27 frem går det at det er 
egen ka pi tal an de len av de mid ler ti di ge 
for skjel le ne mel lom regn skaps mes si ge og 
skat te mes si ge ver di er som ge ne relt gir et 
ut trykk for sel ska pets ube skat te de ka pi tal.

Kor rek sjons inn tekt har sam me inn hold 
skat te retts lig som regnskapsrettslig, jf. 
blant an net Høy es te retts be merk nin ger i 
Al de ba ran-dom men28. Etter skat te kon to-
rets opp fat ning in ne bar imid ler tid ikke 
den regn skaps mes si ge be grens nin gen i 
for hold til end ring av regn ska pet, at kor-
rek sjons inn tek ten ikke kun ne end res med 
skat te mes sig virk ning. Slik skat te kon to ret 
så det, fore lå det in gen sær li ge reg ler for 
end ring av kor rek sjons inn tekt, og end rin-
gen måt te føl ge lig kun ne gjennom fø res 
etter lig nings lo vens al min ne li ge reg ler29,  
jf. be reg nings re ge len i skat te lo ven § 10–5 
an net ledd. Kor rek sjons inn tek ten ble der-
for satt ned til 2,8 MNOK, som var i sam-
svar med sel ska pets an førs ler.

27 Ot. prp. nr. 82 (1993–1994) pkt. 5.1.
28 Utv. 2009 side 1441.
29 Ligningsloven § 9–5 nr. 1, jf. § 9–5 nr. 7.

Pro sess kost na der i for bin del se med 
straf fe sak
I for bin del se med lig nin gen av et sel skap 
opp sto det spørs mål om fra drags rett for 
kost na der i for bin del se med an kla ge om 
an sat tes straff ba re hand lin ger.

Bak grun nen for sel ska pets krav om fra drag 
var føl gen de ut ta lel se i Lig nings-ABC30:

«Det kan gis fra drag for pro sess kost na der 
ved straffeanklage, hvis den straff ba re 
hand lin gen har en på reg ne lig og di rek te 
til knyt ning til skat te plik tig inntektserverv. 
Det te kan for ek sem pel være ak tuelt ved 
på stan der om brudd på kon kur ran se lov-
giv nin gen, va lu ta lov giv nin gen, for urens-
nings lov giv nin gen, taushetspliktsregler og 
på stan der om kor rup sjon. Om et til fel le 
hvor vil kå rene for fra drag ikke var opp fylt, 
se LRD av 27. mai 1983 i Utv. 1984/243.»

Stand punk tet i Lig nings-ABC var nytt i 
ut ga ven for 2009/10, mens det i tid li ge re 
ut ga ver ka te go risk ble an ført som føl ger:

«Det gis ikke fra drag for kost na der i for-
bin del se med straf fe sak selv om den straff-
ba re hand ling di rek te knyt ter seg til den 
virk som het skatt yter driver.»

End rin gen skyld tes at det tid li ge re stand-
punk tet ikke sam svar te med Kors vold-
dom men31 og ju ri disk teo ri.

Skat te kon to ret be mer ket at det etter 
ho ved re ge len i skat te lo ven § 6–1 før s te 
ledd skal gis fra drag for kost na der som er 
på dratt for å er ver ve, ved li ke hol de el ler 
sik re skat te plik tig inn tekt.

Fra drag etter den ne be stem mel sen for ut-
set ter at det fore lig ger opp of rel se av en 
for del, men kra vet til opp of rel se vil nor-
malt være en kelt å kon sta te re.

I til legg er det krav om til knyt ning mel-
lom kost na de ne og den skat te plik ti ge virk-
som he ten. Etter skat te kon to rets vur de ring 
kun ne det kre ves fra drag for kost na der til 
ju ri disk bi stand hvis kra vet til inntektstil-
knytning var opp fylt. Fra drags ret ten er i et 
slikt til fel le ikke be gren set til å gjel de ti den 
før straf fe sak blir reist, men fra drag kan 
også inn røm mes for kost na der som blir 
på dratt etter det te tids punk tet.

Selv om hand lin ge ne har en til knyt ning til 
inn tekts ska pen de ak ti vi tet, inn røm mes det 

30 Lignings-ABC 2010/11 side 719 pkt. 3.10, jf. Lignings-
ABC 2011/12 side 764 pkt. 3.10.

31 Utv. 2008 side 1135.
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like vel ikke fra drag for bø ter el ler and re 
øko no mis ke til tak av pønal ka rak ter. Det te 
har sitt grunn lag i lang va rig prak sis som 
blant an net ut le des av høy es te retts dom-
men ved rø ren de Ak tie tryk ke ri et32.

Kon to ret be mer ket at det kan være for-
skjell i fra drags ret ten av hen gig av om en 
hand ling lig ger in nen for ar beids gi ver an-
sva ret el ler om hand lin gen f.eks. er ut ført 
full sten dig uten for ar beids gi vers kon troll. 
Uakt som me over tre del ser vil ofte være en 
på reg ne lig føl ge av den virk som he ten som 
dri ves og fra drag må inn røm mes. Hvis 
der imot en med arbei der blir dømt for 
for sett li ge over tre del ser, vil det kun ne 
an fø res et be visst for søk på er verv av inn-
tek ter ved ulov li ge me to der. Sli ke for hold 
vil of test lig ge uten for det som kan ka rak-
te ri se res som på reg ne li ge kost na der i den 
inn tekts ska pen de ak ti vi te ten.

Blir de an sat te fri fun net for for sett li ge 
over tre del ser, vil kost na de ne kun ne an ses 
på dratt for å til ba ke vi se på stan der om 
straff ba re hand lin ger. For må let vil da ofte 
være nær me re knyt tet til de frem ti di ge 
inn tek te ne.

Det nes te spørs må let skat te kon to ret tok 
stil ling til var tid fes ting av kost na de ne. 
Etter kon to rets vur de ring skul le even tu elt 
fra drag gis fort lø pen de, dvs. på de tids-
punk te ne kost na de ne ble opp of ret33. Vur-
de ring av fra drags ret ten skul le der for ikke 
ut stå til en de lig av kla ring av straf fe sa ken. 
Ved le ve ring av selv an gi vel sen måt te det 
der for gjø res en kon kret vur de ring av kost-
na de nes til knyt ning til inn tek te ne. Spørs-
må let om de på ståt te straff ba re hand lin-
ge ne ble be gått med for sett er et mo ment i 
vur de rin gen. Inn til tids punk tet for av gjø-
rel se av en even tuell straf fe sak, vil det der-
for være nød ven dig med en år lig sann syn-
lig hets vur de ring av til knyt nin gen ba sert på 
den in for ma sjo nen som var til gjen ge lig på 
innleveringstidspunktet for selv an gi vel sen.

I den kon kre te sa ken for skat te kon to ret 
var to med ar bei de re i et regn skaps by rå 
an kla get for å ha med vir ket til be dra ge ri 
og skat te svik. Det ble fra sel ska pets side 
an ført at med ar bei der ne ikke un der noen 
om sten dig he ter had de opp trådt for sett lig. 
Dis se ble i et ter tid hel ler ikke dømt for 
for sett li ge hand lin ger, men for grov uakt-
som het i tje nes ten. Skat te kon to ret fant 
der for at tilknytningskravet var opp fylt,  
og sel ska pet ble inn røm met fra drag for 
kost na de ne til ad vo kat bi stand.

32 Rt. 1951 side 918.
33 Skatteloven § 14–2 annet ledd.

Når ut gif ter til ad vo kat på dras i for bin-
del se med ut fø rel sen av ar beid som i det 
fore lig gen de til fel le, er ar beids gi vers dek-
ning av ut gif ter til ad vo kat ikke skat te plik-
tig for med ar bei de ren. Ved den ne ty pen 
straff ba re hand lin ger vil det som ut gangs-
punkt ikke ha be tyd ning for fra drags ret ten 
om en blir dømt el ler fri fun net. Blir en 
der imot dømt for for sett lig over tre del se, 
vil det som ut gangs punkt ikke fore lig ge 
noen slik på reg ne lig til knyt ning til inn-
tektservervet, slik at fra drags rett der med er 
av skå ret. Er lov over tre de ren en an satt som 
ikke kan iden ti fi se res med ar beids gi ve ren, 
kan fra drags rett like vel fore lig ge hos 
ar beids gi ve ren, selv om den an sat te har 
hand let for sett lig. Som ut gangs punkt er 
tilknytningskravet ikke opp fylt for på ståt te 
straff ba re hand lin ger som ikke har noe 
med inntektservervet å gjø re, for ek sem pel 
ved an kla ger om vin nings for bry tel ser, 
volds for bry tel ser mv.

Skat te po si sjo ner til inn tekts fø ring
Sed del bun ken AS had de en ge vinst- og 
taps kon to på 100 MNOK til inn tekts -
føring etter salg av sel ska pets eien dom  
i 2005. Sel ska pet had de in gen ei en de ler 
el ler gjeld ut over kon tan ter på 50 MNOK. 
Ak sje ne i sel ska pet ble i ja nu ar 2008 over-
dratt til det bri ti ske Cash-kon ser net for  
37 MNOK. Etter over dra gel sen ble det 
fore tatt di ver se kon sern in ter ne trans ak sjo ner 
som på før te Sed del bun ken et be ty de lig 
skat te mes sig tap. Ta pet, samt ren ter på 
kon sern in ter ne lån, før te til at sel ska pet 
fikk et skat te mes sig un der skudd i 2008 på 
to talt 105 MNOK. I selv an gi vel sen ble 
ge vinst- og taps kon to en inn tekts ført i sin 
hel het, men på bak grunn av fi nans kost na-
de ne ble det like vel be reg net et un der-
skudd til frem fø ring på 5 MNOK.

Skat te kon to ret vars let sel ska pet om at 
lig nin gen vil le bli vur dert end ret etter 
lig nings lo ven § 9–5, med den føl ge at 
reg lene i skat te lo ven § 14–90 kun ne 
kom me til an ven del se. Skat te po si sjo ner 
skal etter pa ra gra fens bok stav b inn tekts -
føres uten rett til av reg ning mot un der-
skudd der som den re pre sen te rer en skat te-
for plik tel se, og ho ved for må let med opp-
kjø pet er av skat te mes sig ka rak ter.

Skat ten på den la ten te skat te po si sjo nen var 
28 MNOK, som før te til at nettoverdiene 
i sel ska pet var 22 MNOK. Med et veder-
lag på 37 MNOK had de Cash-kon ser net i 
rea li te ten be talt en over pris på 15 MNOK, 
og trans ak sjo nen kun ne der for ikke være 
for ret nings mes sig be grun net.

Sel ska pet an før te i sitt svar at til gan gen til 
lik vi de ne var det over vei en de mo ti vet for 
er ver vet, og at det te måt te an ses som et 
for ret nings mes sig mo tiv. Sel ska pet var ikke 
enig i skat te kon to rets be reg nin ger, da skat te -
for plik tel sen måt te ned dis kon te res pga. 
mu lig het for frem ti dig inn tekts fø ring via 
ge vinst- og taps kon to. Den re el le over pri-
sen, etter ned dis ko nte ring av skat te for plik-
tel sen, ble av sel ska pet an slått til 10 MNOK. 
Det te be lø pet måt te an ses som en fi nan sie-
rings kost nad, og vur de res i for hold til 
hvil ke ka pi tal kost na der sel ska pet måt te 
be ta le for å ta opp lån i mar ke det. Opp-
kjø pet var i til legg for ret nings mes sig 
be grun net via et øns ke i kon ser net om å 
etab le re mulig he ter for in ves te ring i ak sjer 
og øv rige ver di pa pi rer in nen for fritaks-
metoden. Det ble av slut nings vis an ført at 
Sed del bun ken AS på opp kjøps tids punk tet 
ikke var i po si sjon til å av reg ne skat te for-
plik tel sen mot øv rige un der skudd, og at 
reg lene i § 14–90 der for ikke kun ne 
kom me til an ven del se.

Skat te kon to ret vur der te om de fore tat te 
kon sern in ter ne trans ak sjo ne ne var re el le, 
el ler om dis se kun ble gjen nom ført «på 
pa pi ret» med hen blikk på inn tekts fø ring 
av skat te for plik tel sen. Etter en sam let vur-
de ring valg te like vel skat te kon to ret å løse 
sa ken etter skat te lo ven § 14–90.

Kon to ret be mer ket inn led nings vis at over-
dra gel se av ak sjer i ut gangs punk tet ikke 
på vir ker sel ska pets skat te po si sjo ner. Skat te -
lo ven § 14–90 kom mer nor malt til an ven-
del se i til fel ler med over dra gel se av skat te-
po si sjo ner til fradragsføring, som f.eks. 
un der skudd. Reg lene er like vel til sva rende 
i til fel ler med skat te po si sjo ner til inn tekts-
fø ring, hvis skat te po si sjo nen er det over-
vei en de mo ti vet ved trans ak sjo nen. Med 
over vei en de mo tiv i den ne for bin del se er 
det iføl ge lo vens for ar bei der34 til strek ke lig 
med al min ne lig sann syn lig hets over vekt.

Skat te kon to ret la til grunn at den re el le 
kost na den for skat te for plik tel sen måt te 
ned dis kon te res, og la sel ska pets på stand om 
en over pris ved er ver vet på 10 MNOK til 
grunn. Med en net to likvidtilførsel på  
13 MNOK, dvs. lik vi de ne i sel ska pet på  
50 MNOK re du sert med kjø pe sum men på 
37 MNOK, fant ikke skat te kon to ret at en 
fi nan sie rings kost nad på 10 MNOK kun ne 
være et sær lig for ret nings mes sig mo tiv.

Sel ska pets an før sel om at skat te lo ven 
§ 14–90 ikke kun ne kom me til an ven del se 
da sel ska pet på er vervs tids punk tet ikke var 

34 Innst. O. nr. 10 (2004–2005) side 52.
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i po si sjon til å eli mi ne re inn tekts fø rin gen, 
ble ikke til lagt av gjø ren de be tyd ning. Skat-
te kon to ret be mer ket i den ne for bin del se at 
over ta ken de sel ska per i nor mal til fel ler kan 
mot reg ne en er ver vet skat te po si sjon alle-
rede på trans ak sjons tids punk tet. For ar bei-
de ne35 stil ler like vel in gen sli ke krav, og 
det vil være til strek ke lig at en kjø per på 
er vervs tids punk tet for ut så, el ler anså det 
sann syn lig, at mot reg ning var mu lig. Skat-
te kon to ret fant etter en kon kret vur de ring 
at kon ser net på er vervs tids punk tet med 
stor sann syn lig het had de vur dert uli ke 
frem gangs må ter for mot reg ning, og at de 
et ter føl gen de kon sern in ter ne trans ak sjo-
ne ne var for ut be stem te.

Med hen syn til an før se len om mulig he ter 
for inn pass i det nor ske mar ke det for 
in ves te rin ger in nen for fritaksmetoden, 
be mer ket skat te kon to ret at kon ser net 
en kelt kun ne stif tet et norsk sel skap el ler 
er ver vet et sel skap uten for mue/gjeld el ler 
skat te po si sjo ner.

Skat te kon to ret kon klu der te etter en sam let 
vur de ring med at mo ti vet for opp kjø pet 
ho ved sa ke lig var skat te mes sig mo ti vert. 
Ge vinst- og taps kon to en ble der for tatt til 
inn tekt uten at sel ska pet kun ne mot reg ne 
inn tekts fø rin gen mot det øv rige un der-
skud det.

Lig nin gen er på kla get til skat te kla ge-
nemn da.

Ulov fes tet gjen nom skjæ ring – nega tiv 
RISK
Sel ska pet Spiid AS har i man ge år eid 
im port- og agenturselskapet Hurry AS. 
Spiid AS eies av et uten landsk sel skap med 
40 % og av Fami lien med 60 %. Fami lien 
be står av to søst re og de res tre voks ne barn.

I 2004 ble det inn gått en ak sjo nær av ta le 
mel lom ak sjo næ re ne i Spiid AS. Hen sik ten 
med av ta len var å be skri ve en frem gangs-
må te for å gjø re det uten land ske sel ska pet 
til ene ei er av ak sje ne i Hurry AS, og å 
gjø re Fami lien til eier av et nytt sel skap 
kun be stå en de av lik vi de mid ler. Det ble 
der for gjen nom ført di ver se trans ak sjo ner, 
med føl gen de re sul tat:

Spiid Nor ge Hol ding AS ble eier av  –
100 % av ak sje ne i Hurry AS, og over-
tok 40 % av ver diene
Fa mi ly AS, som var ny stif tet og ble  –
100 % eid av Fami lien, over tok lik vi-
der til sva rende 60 % av ver diene

35 Ot. prp. nr. 1 (2004–2005) pkt. 6.5.7.

Fami lien for plik tet i til legg å stil le en 
ga ran ti i inn til tre år etter ak sjo nær av ta lens 
inn gå el se. Ga ran ti en in ne bar at Fa mi ly AS 
skul le ha et in ne stå en de be løp på 9 
MNOK på sper ret kon to i peri oden.

De fem ak sjo næ re ne i Fa mi ly AS be slut tet 
å ta ut et ut byt te på 280 MNOK i 2004, 
og det opp sto en stor nega tiv RISK som 
føl ge av ut byt te ut de lin gen36. Ut byt tet var 
lov lig og det ble gitt full godt gjø rel se ved 
skat te be reg nin gen. Det te skjed de få da ger 
etter at Fa mi ly AS ble re gi strert i Fore taks-
re gis te ret. Det ble også ved tatt en ut byt te-
ut de ling i 2005.

Som me ren 2005 ble ak sje ne i Fa mi ly AS 
gitt bort til åtte barn og bar ne barn av 
ak sjo næ re ne. Kun ett av bar ne bar na var 
myn dig. På bak grunn av de tid li ge re reg-
lene om dis kon ti nui tet ved gave, bort falt 
den nega tive RIS Ken da ga ven ble gitt, og 
kom der for hel ler ikke til fra drag i ak sje nes 
kost pris da Fa mi ly AS ble lik vi dert vå ren 
2007.

Skat te kon to ret vis te inn led nings vis til at 
formuesøkelse ved arv el ler gave ikke reg-
nes som inn tekt37. I den ne sa ken måt te 
imid ler tid kon to ret vur de re om ga ve dis po-
si sjo nen var il lo jal mot gevinstbeskatnings-
reglene i skat te lo ven38, slik at ulov fes tet 
gjen nom skjæ ring kun ne kom me til an ven-
del se. De ulov fes te de be stem mel se ne om 
gjen nom skjæ ring har vokst frem gjen nom 
en for holds vis om fat ten de høy es te retts-
prak sis. Av sent rale dom mer kan nev nes 
Te le nor39-, Hex40- og Rei tan-dom men41.

For at be stem mel se ne om ulov fes tet gjen-
nom skjæ ring kan kom me til an ven del se, er 
det to vil kår som må være opp fylt. Det 
ho ved sa ke li ge for må let med trans ak sjo nen 
må ha vært å spa re skatt, og dis po si sjo nen 
må etter en to tal vur de ring frem stå som 
il lo jal el ler stri den de mot skat te reg le nes 
for mål.

Ga ven ut gjor de an slags vis 2 til 4 % av 
for mu en hos de uli ke gi ver ne. Den skat te-
be last nin gen som gi ver ne spar te ved trans-
ak sjo nen, ut gjor de an slags vis 160 til 250 % 
av ver dien av ga ve ne.

Skat te kon to ret pek te på at Fa mi ly AS ble 
fo re slått opp løst kort tid etter at ga ran ti an-

36 Skatteloven § 10–34 slik bestemmelsene lød før skatte-
reformen av 2004–06.

37 Skatteloven § 5–50 tredje ledd.
38 Skatteloven §§ 10–31, 10–32 og 10–34 slik bestemmel-

sene lød før skattereformen av 2004–06.
39 Utv. 2006 side 1416.
40 Utv. 2007 side 512.
41 Utv. 2008 side 1749.

sva ret ikke len ger kun ne gjø res gjel den de, 
og sel ska pet drev hel ler ikke noen virk-
som het som det var for ret nings mes sig 
na tur lig å vi de re fø re etter 2007. Dis po si-
sjo nen kun ne der for ikke an ses som et 
virksomhetsoverførende ge ne ra sjons skif te.

Rei tan-dom men, som skatt yter ne had de 
vist til, kun ne ikke til leg ges av gjø ren de 
be tyd ning, da det var ve sent li ge for skjel ler 
i fak tum. Rei tan-sa ken gjaldt et re elt ge ne-
ra sjons skif te der for må let med trans ak sjo-
ne ne var å over fø re næ rings virk som he ten 
til nes te gene ra sjon. Sa ken gjaldt vi de re 
ar ve av gifts lo ven § 11A, mens ulov fes tet 
gjen nom skjæ ring i den ne sa ken ble vur-
dert i for hold til skat te lo vens gevinstbe-
skatningsregler. I Rei tan-sa ken var det i 
til legg ga ve mot ta ke ren som slapp å be ta le 
ar ve av gift, mens det i nær væren de sak var 
gi ver som spar te skatt. Høy es te rett ut tal te i 
dom men at ord nin gen måt te være na tur lig 
der som den skul le ak sep te res. Etter skat te-
kon to rets opp fat ning kun ne det stil les 
spørs mål ved om en gave som til go de ser 
gi ver i langt stør re grad enn ga ve mot ta ker, 
opp fyl ler det te kra vet.

Skat te kon to ret vis te vi de re til at lov for ar-
bei de ne42 til kon ti nui tets re ge len ved arv 
og gave, der det frem går at ge ne ra sjons-
skif te var et sær skilt unn tak som be grun-
net dis kon ti nui tet in nen skat te ret ten. Ved 
inn fø rin gen av fritaksmetoden an før te 
de par te men tet at det kun ne være grunn lag 
for ulov fes tet gjen nom skjæ ring der som 
valg av transaksjonsform ho ved sa ke lig var 
skat te mes sig mo ti vert43.

Skat te kon to ret pek te på at for mu en og 
inn tek ten i sel ska pet Fa mi ly AS kun var 
bank inn skudd og ren te inn tek ter. Sel ska pet 
had de in gen drifts mid ler, in gen an sat te og 
hel ler in gen gjeld. Sel ska pets for mål ved 
etab le rin gen, å in ves te re i and re fore tak 
mv., ble hel ler ikke for søkt rea li sert.

Den ri si koen ak sjo næ re ne i Fa mi ly AS tok, 
ut over det å være sam ei er av et bank inn-
skudd, var knyt tet til et de po si tum for 
ga ran ti for plik tel se be gren set til 9 MNOK. 
Etter skat te kon to rets vur de ring var for-
plik tel sens rol le noe uklar, men kon to ret la 
ikke av gjø ren de vekt på det te. Fle re for-
hold in di ker te at Fa mi ly AS sin for ret-
nings mes si ge rol le had de re la tivt li ten 
be tyd ning for det uten land ske ei er sel ska-
pet, og at ga ran ti for plik tel sen i rea li te ten 
hvil te på de voks ne ak sjo næ re ne i Fa mi ly 
AS både før og etter at ga ven ble gitt.

42 Ot. prp. nr. 1 (2004–2005) pkt. 5.6.3.
43 Ot. prp. nr. 1 (2004–2005) pkt. 6.5.6. 
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Skat te kon to ret fant det der for ikke godt-
gjort at det fore lå for ret nings mes si ge mo ti-
ver bak ga ve over fø rin gen, men at mo ti vet i 
det ve sent li ge var å unn gå at nega tiv RISK 
kom til be skat ning.

Det nes te spørs må let var hvor vidt ga ve-
over fø rin gen var il lo jal mot skat te reg le nes 
for mål. Skat te kon to ret pek te på at ri si koen 
for ak sjo næ re ne om trent var fra væ ren de, 
jf. de mo men te ne som Høy es te rett til la 
vekt i Rai lo-dom men44. Spørs må let var da 
om den sam le de virk nin gen stred mot 
gevinstbeskatningsreglenes for mål.

Etter skat te kon to rets opp fat ning had de 
ikke de da gjel den de reg lene om ge vinst- og 
taps be reg ning ved rea li sa sjon av ak sjer til 
for mål å etab le re en de lig skat te fri het for 
ut byt te, da ut byt te vil le på vir ke RISK og 
bli tatt hen syn til ved en se ne re rea li sa sjon 
av ak sje ne. I den ne sa ken frem sto ak sje-
over fø rin gen prak tisk talt uten for ret nings-
mes sig egen ver di. Bar na/bar ne bar na mot-
tok ak sjer til en ver di av ca.11 MNOK, 
med mu lig ri si ko for re du sert ver di til ca. 
2 MNOK der som det uten land ske sel ska-
pet fant grunn til å kre ve ga ran ti en inn-
fridd.

Den nega tive inn gangs ver di en skul le etter 
skat te kon to rets opp fat ning der for vært 
hen syn tatt ved lik vi da sjo nen av sel ska pet i 
2007. Dis po si sjo nen var il lo jal mot skat te-
lo ven § 10–31 og de nå opp he ve de reg lene 
om be reg ning av inn gangs ver di en. Ulov-
fes tet gjen nom skjæ ring kom der for til 
an ven del se.

Lig nin gen er på kla get til skat te kla ge-
nemn da.

Skatte plikt ved virksom hets over dra gelse 
el ler ge vinst ved rea li sa sjon av ford ring?
Skibskonsulenten AS stif tet Re de ri et AS i 
au gust 2007 med 10 000 ak sjer à kr 100. 
Den 4. sep tem ber sam me år over dro 
Skibskonsulenten AS en rek ke ei en de ler, 
en byg ge kon trakt og noen op sjo ner til 
Re de ri et AS for 50 MNOK. Ve der la get ble 
opp gjort ved en ford ring på til sva rende 
be løp. Da gen etter ble ford rin gen kon ver-
tert til ak sje ka pi tal med teg nings kurs på kr 
100, og Skibskonsulenten AS mot tok 
500 000 ak sjer.

Den 4. sep tem ber 2007 ble det også inn-
gått en lang sik tig av ta le om at Skibskonsu-
lenten AS skul le yte uli ke tje nes ter til 
Re de ri et AS til selv kost.

44 Utv. 1994 side 428.

Sty ret i Re de ri et AS had de da gen før kon-
ver te rin gen god kjent at det skul le fore tas 
en ret tet emi sjon mot eks terne in ves to rer 
for 200 000 ak sjer med teg nings kurs  
kr 200. Den ret te de emi sjo nen ble full -
tegnet tre da ger se ne re. De eks terne in ves-
to re ne inn be tal te så le des 40 MNOK for  
å bli ei ere av 200 000 ak sjer av to talt 
710 000, dvs. i over kant av 28 % av sel ska-
pet. Den sam le de ver dien av Re de ri et AS, 
ba sert på emi sjons kur sen, ble be reg net til 
142 MNOK.

Sa kens pro blem stil ling var om over dra-
gel se av ei en de le ne fra Skibskonsulenten 
AS til Re de ri et AS vil le ut lø se skatte plikt 
ved virksom hets over dra gelse el ler som 
ge vinst ved rea li sa sjon av ford ring.

Skat te kon to ret la pri mært til grunn at 
teg nin gen re flek ter te at Re de ri et AS rett 
for ut for emi sjo nen had de ei en de ler som 
var langt mer verdt enn 50 MNOK. Ei en-
de le ne syn tes der for å ha blitt un der pri set 
ved over fø rin gen til Re de ri et AS. Skat te-
kon to ret fant at vil kå rene for å an ven de 
skat te lo ven § 13–1 var opp fylt, slik at inn-
tek ten kun ne fast set tes ved skjønn.

Skjønns ut øv el sen tok ut gangs punkt i hva 
den en kelte ei en del var verd satt til i for-
bin del se med over fø rin gen til Re de ri et AS. 
For byg ge kon trak ten og et par av op sjo-
ne ne fant skat te kon to ret hol de punk ter for 

at de på over fø rings tids punk tet had de en 
mer ver di i stør rel ses or den 30 MNOK. For 
øv rige ei en de ler og ret tig he ter fant skat te-
kon to ret det van ske lig å an slå armlengde-
prisen. Skat te kon to ret la imid ler tid til 
grunn at det ikke var nød ven dig med slik 
fast set tel se for hver en kelt ei en del. Ver dien 
av de overdratte ei en de le ne ble ba sert på 
den teg nings kur sen de eks terne in ves to-
re ne var vil li ge til å be ta le få da ger se ne re, 
dvs. kr 200 pr. ak sje. Den to tale ver dien av 
de over før te ei en de le ne ble fast satt til 100 
MNOK, dvs. ba sert på 500 000 ak sjer. 
Sel ska pets inn tekt ble der med for høy et 
med 50 MNOK.

Skat te kon to ret la sub si di ært til grunn at 
det uan sett fore lå skat te plik tig ge vinst ved 
kon ver te rin gen av ford rin gen. Ford rin gen 
ble an sett å være er ver vet som ledd i en 
virksom hets over dra gelse, slik at næringstil-
knytningen uten tvil var opp fylt.

Ut gangs ver di en på ford rin gen skal i hen-
hold til ut ta lel se fra Fi nans de par te men tet45 
fast set tes til ver dien av de ak sje ne som ble 
mot tatt ved kon ver te rin gen, dvs. 100 
MNOK. En skat te plik tig ge vinst ved kon-
ver te rin gen av ford rin gen vil le der for blitt 
50 MNOK.

Til leggs skatt ble ilagt med 45 %.

45 Utv. 2002 side 183.

PRO BLEM STIL LIN GEN: Sa kens pro blem stil ling var om en over dra gel se av ei en de ler vil le 
ut lø se skatte plikt ved virksom hets over dra gelse el ler som ge vinst ved rea li sa sjon av ford ring.


