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Del II:

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 II av ar tik ke len tar for seg ved tak fra skat te kla ge
nemn da.

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.

Ved tak fra Skat te kla ge nemn da
Skatt leg ging i Nor ge av sty re ho no rar fra 
Sve ri ge − i strid med EØS-av ta len?
Skatt yter, som er bo satt i Nor ge, had de 
inn tekt som sty re med lem i et svensk  
sel skap i 2008 og 2009. Av ho no ra ret ble 
det truk ket svensk kil de skatt med 25 %.

Skatt yter ble skatt lagt i Nor ge for sty re-
hono ra ret fra Sve ri ge i tråd med skat te-
lovens reg ler1 og den nor dis ke skat te av ta-
len ar tik kel 16. Skatt yter fikk kreditfra-
drag2 i norsk skatt for den skat ten som var 
be talt i Sve ri ge. Re sul ta tet av det te ble at 
sty re ho no ra re ne fra Sve ri ge ble skatt lagt 
etter nor ske reg ler og med høye re skatt 
enn det kil de skat ten i Sve ri ge ut gjor de.

Lig nin gen ble på kla get til skat te kla ge-
nemn da. Skatt yter hev det at be skat nin gen 
av sty re ho no ra ret i Nor ge var i strid med 
EØS-av ta lens be stem mel ser om fri flyt av 
ar beids kraft. Han skul le på bak grunn av 
dis se be stem mel se ne ha de sam me for de-
le ne som sine sven ske kol le ger, og skat te-
mes sig dis kri mi ne ring som føl ge av stats-
bor ger skap, skal ikke fore kom me.

1 Skatteloven § 2–1 niende ledd.
2 Skatteloven § 16–20 første ledd.

Skat te kla ge nemn da be mer ket at spørs-
målet om be skat ning av sty re ho no ra ret fra 
Sve ri ge var i strid med EØS-av ta lens 
be stem mel ser om fri be ve ge lig het av 
ar beids ta ke re in nen for EØS-om rå det, 
måt te ses i lys av EØS-av ta len3 ar tik kel 
28 og EØS-arbeidstakerloven4 ar tik kel 7.

Det føl ger blant an net av EØS-arbeidsta-
kerloven ar tik kel 7 at en ar beids ta ker som 
er stats bor ger i en EØS-stat, ikke kan 
be hand les an ner le des enn in nen land ske 
ar beids ta ke re når det gjel der an set tel ses- og 
ar beids vil kår. Nemn da la føl ge lig til grunn 
at EØS-arbeidstakerloven ikke re gu le rer 
hvor dan en ar beids ta ker skal be hand les i 
den sta ten han er bo satt.

Det for hol det at sty re ho no ra ret reg nes 
med i det nor ske be skat nings grunn la get, 
og så le des med fø rer en høye re be skat ning i 
for hold til sven ske kol le ger, var der for etter 
nemn das opp fat ning ikke i strid med dis se 
be stem mel se ne. Nemn da la til grunn at 
den uli ke be skat nin gen sna re re var et 
re sul tat av for skjel le ne i nor ske og sven ske 
skatte reg ler. Nemn da vis te i den ne sam-
men heng til EF-dom sto lens av gjø rel se i 
Gil ly-sa ken5, hvor dom sto len kon klu der te 
med at for skjel ler mel lom sta te nes skat te-
sy ste mer ikke med fø rer dis kri mi ne ring i 
strid med EU-ret ten. Nemn da vis te også 
til Fre de rik Zim mer6 hvor det frem går at 
for å være rele vant for skjells be hand ling 
el ler re strik sjon i for hold til de al min ne li ge 
reg lene om fri be ve ge lig het for ar beids kraft 
i EØS-av ta len, må ulem pen skyl des reg ler 
in nen ett og sam me skatte sys tem. Ulem per 
som skyl des ulik he ter mel lom to el ler fle re 
skat te sy ste mer, ut gjør der for ikke trak tat-

3 Lov av 27.11.1992 nr. 109.
4 Lov av 27.11.1992 nr. 112.
5 Sak C-336/96. 
6 Internasjonal inntektsskatterett, 4. utgave side 102.

stri dig for skjells be hand ling el ler re strik-
sjon. Det te gjel der ty pisk hvor den ufor-
del ak ti ge skatt leg gin gen kan til ba ke fø res 
til høye re skat te ni vå i en an nen stat. Skatt-
yters an før sel om at det må være lik het 
mel lom sam men lign ba re skat te grunn lag i 
Nor ge og Sve ri ge kun ne etter nemn das syn 
ikke bli hen syn tatt så len ge for skjel len 
skyl des de nor ske skat te reg le ne.

Skat te kla ge nemn da kon klu der te med at 
be skat nin gen i Nor ge av sty re ho no rar fra 
et svensk sel skap ikke var i strid med EØS-
av ta lens be stem mel ser om fri flyt av 
ar beids kraft. Lig nin gen ble der for fast-
holdt.

Tap ved trans ak sjo ner mel lom nær stå en de
AS Sjø sprøyt er et hel eid fa mi lie sel skap 
som driver med in ves te rings virk som het. 
Ho ved ak sjo næ ren, som også var sty re le der, 
inn gikk en av ta le om å er ver ve en seil båt 
til 12 MNOK. Kort tid etter av ta le inn -
gåel sen ble verfts kon trak ten over dratt til 
sel ska pet.

Bak grun nen for over dra gel sen av kon trak-
ten var et øns ke om kom mer siell drift av 
seil bå ten når den ikke ble brukt av ho ved-
ak sjo næ ren og hans fa mi lie. Før over fø rin gen 
av kon trak ten ble det ut ar bei det en kal ky le 
som etter sel ska pets opp fat ning vis te at 
ut leie og se ne re salg kun ne gi en god 
av kast ning på in ves te rin gen.

Det vis te seg imid ler tid straks at ut leie av 
bå ten be tin get fle re stør re end rin ger, både 
av ut for mings mes sig ka rak ter og tek nis ke 
løs nin ger. Pri sen ble der for 10 MNOK 
høye re enn den av tal te kon trakt sum men.

I lø pet av byg ge pe ri oden falt ut leie mar ke-
det for sli ke seil bå ter. Sjø sprøyt kom da til 
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at for ut set nin ge ne for ut leie var bort falt, 
og øns ket der for å sel ge seil bå ten når den 
var fer dig.

Ho ved ak sjo næ ren kjøp te bå ten til ba ke for 
en pris på 12 MNOK, som var ba sert på 
av hold te taks ter. Sjø sprøyt krev de fra drag 
for ta pet på 10 MNOK i selv an gi vel sen.

Skat te kon to ret nek tet fra drag for ta pet 
etter en vur de ring av skat te lo ven § 13–1. 
Det fore lå åpen bart et in ter es se fel les skap 
mel lom sel ska pet og ho ved ak sjo næ ren. 
Ho ved ak sjo næ ren på dro seg for plik tel se ne 
ved inn gå el sen av kon trak ten om byg ging 
av bå ten, men kun ne be slut te at sel ska pet 
skul le over ta den ne. Etter skat te kon to rets 
vur de ring før te over dra gel sen til at sel ska-
pet led et tap på 10 MNOK, og det te 
ta pet skyld tes in ter es se fel les ska pet. Det ble 
ilagt til leggs skatt med 45 %.

I kla gen til skat te kla ge nemn da be stred 
sel ska pet at det var grunn lag for å nek te 
fra drag for ta pet ved sal get av bå ten.  
Ver ken skat te lo ven § 13–1 el ler den ulov-
fes te de om gå el ses nor men kun ne kom me 
til an ven del se.

Sel ska pet an før te at det ikke var grunn lag 
for å set te til side de for ret nings mes si ge 
vur de rin ge ne som ble fore tatt. Ta pet skyld-
tes ufor ut set te for hold knyt tet til mar keds-
si tua sjo nen, og sal get til ho ved ak sjo næ ren 
ble fore tatt til mar keds pris.

Skat te kla ge nemn da tok ut gangs punkt i de 
be reg nin ge ne og pro gno se ne som ble lagt 
til grunn da kon trak ten ble over dratt fra 
ho ved ak sjo næ ren til sel ska pet. Etter nemn-
das syn had de ikke sel ska pet fore tatt selv 
de enk leste ana ly ser av mar ke det el ler gjort 
en rele vant fi nan si ell vur de ring for en 
in ves te ring i den ne stør rel ses or den. Vur de-
rin ge ne og kal ky le ne var lite nøy ak ti ge og 
mang let ve sent li ge ele men ter som er 
na tur li ge i en slik vur de ring. Dess uten ble 
de fles te vur de rin ge ne og kal ky le ne fore tatt 
etter at kon trak ten ble inn gått, og uten at 
det ble tatt hen syn til økte kost na der i 
for bin del se med ut leie. Etter at sel ska pets 
kal ky ler ble kor ri gert for opp lag te ele men-
ter i en fi nan sie rings- og mar keds si tua sjon, 
kon klu der te nemn da med at an skaf fel sen 
av bå ten ikke kun ne ha gitt sel ska pet en 
øko no misk av kast ning. Over dra gel sen av 
kon trak ten fra ho ved ak sjo næ ren til sel ska-
pet kun ne så le des ikke være i sel ska pets 
inter esse.

Nemn da pek te på at mu lig he te ne for øko-
no misk av kast ning av in ves te rin gen vil le 

ha be tyd ning både for vur de rin ge ne etter 
skat te lo ven 13–1 før s te ledd og ulov fes tet 
gjen nom skjæ ring.

Etter skat te lo ven § 13–1 kan inn tek ten 
fast set tes ved skjønn hvis føl gen de vil kår  
er opp fylt:

det fore lig ger in ter es se fel les skap  •	
mel lom par te ne
skatt yters inn tekt er re du sert, og•	
in ter es se fel les ska pet er år sak til inn-•	
tekts re duk sjo nen

Det var ikke tvil somt at det fore lå in ter es-
se fel les skap mel lom Sjø sprøyt og ho ved ak-
sjo næ ren. Sel ska pets inn tekt ble sam let 
re du sert med 10 MNOK. Etter nemn das 
vur de ring var det også usann syn lig at en 
uten for stå en de part vil le inn gått en til sva-
rende av ta le. Nemn da la der for til grunn 
at in ter es se fel les ska pet var år sa ken til inn-
tekts re duk sjo nen, og at skat te lo ven § 13–1 
kun ne gis an ven del se.

Skat te kla ge nemn da drøf tet sub si di ært 
for hol det til ulov fes tet gjen nom skjæ ring.

I hen hold til gjel den de rett kan en pri vat-
retts lig dis po si sjon el ler trans ak sjon set tes 
til side el ler ses helt bort fra ved an ven del-
sen av skat te reg le ne der som den har li ten 
el ler in gen egen ver di ut over de skat te mes-
si ge. I til legg kre ves det at dis po si sjo nen 
må være il lo jal mot skat te reg le ne.

Skat te kla ge nemn da la til grunn at de  
vur de rin ge ne som ble fore tatt, var så pass 
ufull sten di ge og lite un der byg get at det 
for ret nings mes si ge mo ti vet ikke kun ne ha 
vært i fo kus. Den ne kon klu sjo nen ble også 
un der byg get av nye be reg nin ger fra skat te-
kon to ret. Etter en kon kret vur de ring av 
alle re le van te mo men ter fant skat te kla ge-
nemn da det der for sann syn lig gjort at det 
pri mæ re for må let med trans ak sjo ne ne var 
å spa re skatt.

Ved å over fø re kon trak ten flyt tet ho ved -
aksjo næ ren ri si koen i bå tens byg ge pe ri ode 
til Sjø sprøyt, og på før te sel ska pet sto re 
kost na der som el lers vil le vært hans pri-
va te. Iføl ge skat te lo ven § 6–1 an net ledd 
kan det ikke inn røm mes fra drag for pri-
va te kost na der, og trans ak sjo ne ne måt te 
der for an ses il lo ja le mot de al min ne li ge 
fra drags reg le ne. Lig nin gen ble der for fast-
holdt.

Kun de pleie – del ta kel se på tur til  
Mo na co Grand Prix
I for bin del se med bok et ter syn i sel ska pet 
Sys te mer AS ble det fun net opp lys nin ger 
om at fem ad mi nist re ren de di rek tø rer 
del tok på rei se fra fre dag til man dag til 
Mo na co Grand Prix. Pro gram met for 
tu ren in ne holdt i hoved sak mål tider og 
ak ti vi te ter som båt tu rer, strand tu rer og 
bil ra ce. Ak ti vi te te ne på for mid da gen var  
f.eks. be skre vet slik:

«Kl 09.00 Opp mø te i re sep sjo nen. Til fots 
i ma ri na en i La Na pou le. An trekk Shorts/
pique-skjor te og even tu elt en windbraker. 
Ba de buk se, skift til kvel den (pen skjor te) 
samt sol bril ler og caps.»

An komst da gen var det av satt tid til en 
fag lig dis ku sjon fra klok ken 16.00. Va rig-
he ten var ikke an gitt. I til legg ble det 
av satt 1 ½ time til fag lig dis ku sjon på 
av rei se da gen.

Sel ska pet for klar te at rei sen var en kun de-
tur hvor det ble satt av tid til å dis ku te re 
spe sielle te ma er, i til legg til ufor mel le dis-
ku sjo ner. Di rek tø re ne ble in vi tert med på 
tu ren for di sel ska pe ne de le det var kun der 
hos Sys te mer. Alle di rek tø re ne hev det å 
være på jobb og an før te at rei sen ute luk-
ken de had de preg av ar beid. Det te gjaldt 
også de ikke-fag li ge de le ne av pro gram-
met, da ti den også her ble be nyt tet til 
drøf ting av fag li ge spørs mål. Di rek tø re ne 
men te det måt te være uten be tyd ning om 
dis ku sjo ne ne fore gikk i ut lan det, på en 
ca bin cruiser, på svøm me tur, på stran den, 
un der et Grand Prix-løp el ler i ba ren.

12 MIL LIO NER: Ho ved ak sjo næ ren inn gikk 
en av ta le om å er ver ve en seil båt til  
12 MNOK.
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Skat te kla ge nemn da be mer ket at en hver 
for del vun net ved ar beid, ka pi tal el ler virk-
som het om fat tes av skat te plik ten. Det te 
gjel der uav hen gig av om for de len er mot-
tatt i pen ger el ler som na tu ral yt el ser. Føl-
ge lig om fat tes også yt el ser som mot tas i 
for bin del se med re pre sen ta sjon, f.eks. 
rei ser til sports ar ran ge men ter, jakt- og 
fis ke tu rer.

I prak sis blir mot ta ke ren like vel ikke 
be skat tet for for de len av re pre sen ta sjons  til-
tak av mind re ver di, f.eks. enk le mid da ger. 
Spørs må let om skatte plikt vil da være 
av hen gig av om til ta ket i det alt ve sent lig-
ste er av so si al ka rak ter el ler om det er 
be ty de lig inn slag av fag lig ka rak ter el ler 
an net for ret nings mes sig inn hold.

Etter en vur de ring av pro gram met kon klu-
der te nemn da med at tu ren i hoved sak var 
av so si al ka rak ter. Ver dien var også ve sent-
lig for hver av del ta ker ne.

Nemn da vis te til at rei sen ho ved sa ke lig 
had de preg av å byg ge re la sjo ner gjen nom 
so siale til tak. Etter en hel hets vur de ring, 
hvor det blant an net ble lagt vekt på det 
skrift li ge pro gram met, tu rens kost nad og 
inn sla ge ne av so si al ka rak ter, kom nemn da 
til at tu ren re pre sen ter te en skat te plik tig 
for del. Ved vur de rin gen ble det lagt av gjø-
ren de vekt på hvor dan rei sen ob jek tivt sett 
frem stod, i all hoved sak som et so si alt 
til tak med lite pro gram fes tet tid til fag li ge 
inn slag.

Di rek tø re ne an før te at det ikke var kor rekt 
å fore ta vur de rin gen ut fra et ob jek tivt 
stå sted når de anså seg for plik tet til å del ta. 

Når det gjel der skatte plikt for mot ta ker ne, 
er det ikke av gjø ren de hvor vidt del ta ker ne 
had de en plikt til å del ta på tu ren el ler om 
de opp fat tet det som en be last ning å del ta. 
De fag li ge dis ku sjo ne ne syn tes hel ler ikke 
å ha re du sert ver dien av de yt el se ne som 
var mot tatt.

Det ble i til legg hev det at det ikke kun ne 
være kor rekt å be skat te del ta ker ne når 
ut gif te ne til Sys te mer var på dratt til inn-
tek tens er ver vel se. Skat te kla ge nemn da fant 
det ikke tvil somt at for må let med tu ren fra 
sel ska pets side i hoved sak var å byg ge re la-
sjo ner med kun der. Det er na tur lig nok 
lønn somt å ha gode re la sjo ner med både 
kun der og le ve ran dø rer, og for må let ble 
opp nådd ved sel ve del ta kel sen på tu ren. 
Det fore lå der for en ut gift til inn tek tens 
er ver vel se for Sys te mer. Det er like vel ikke 
fra drags rett for ut gif te ne for di sær be stem-
mel sen om re pre sen ta sjon7 går for an den 
al min ne li ge re ge len om fra drag for ut gif ter 
til inn tek tens er ver vel se.

Kost na de ne ved tu ren var kr 65 000 pr. 
del ta ker. Ved verd set tel se av for de len for 
del ta ker ne la nemn da til grunn at de ler av 
kost na de ne var knyt tet til fag li ge til tak, og 
re du ser te der for for de len skjønns mes sig 
med 20 %. Etter skat te kon to rets vur de ring 
er det te ikke kor rekt me to de. Skat te kon to-
ret vil der for ikke føl ge en slik prak sis i 
inn stil lin ger i se ne re sa ker. Det vil imid ler-
tid bli inn røm met fra drag for kon kre te 
kost na der til fag li ge til tak, f.eks. leie av 
mø te rom, fore le ser etc.

7 Skatteloven § 6–21.

Rea li sa sjon av ak sjer til eget sel skap  
– skat te lo ven § 13–1
Skatt yter var ak sjo nær med 40 % ei er an del 
i Sy ke stua AS. Hans hel ei de sel skap, Frisk 
Hol ding AS, var ak sjo nær med 10 %. De 
res te ren de ak sje ne var eiet med 35 % av 
skatt yters for ret nings for bin del se og 15 % 
av det bri ti ske sel ska pet Hos pi tal Ltd.

Skatt yter øns ket opp rin ne lig å over fø re sine 
ak sjer i Sy ke stua til Frisk Hol ding etter 
over gangs re gel E, men av uli ke år saker ble 
over fø rin gen ikke gjen nom ført in nen  
ut lø pet av 2005. Ak sje ne ble der for solgt til 
Frisk Hol ding i mars 2006. Over fø rin gen 
av ak sje ne fra skatt yter til Frisk Hol ding ble 
gjen nom ført til en pris lik an del av sel ska-
pets regn skaps mes si ge egen ka pi tal. Iføl ge 
ved tek te ne til Sy ke stua had de de øv rige 
ak sjo næ re ne for kjøps rett til en pris lik an del 
av regn skaps mes sig egen ka pi tal, men in gen 
av ak sjo næ re ne be nyt tet for kjøps ret ten. 
Ve der la get ved rea li sa sjo nen fra skatt yter til 
Frisk Hol ding var på 2 MNOK, og før te til 
et tap på kr 500 000.

I mai 2006 ble ak sje ne rea li sert fra Frisk 
Hol ding til Hos pi tal for to talt 15 MNOK. 
Ge vins ten på Frisk Holdings hånd på  
13 MNOK var skat te fri pga. fritaksmetoden.

Skatt yters lig ning ble end ret og skat te -
konto ret la til grunn at skat te lo ven § 13–1 
kom til an ven del se. Ved skjønns ut øv el sen 
ble ve der la get ved rea li sa sjo nen av ak sje ne 
fast satt lik ve der la get ved den et ter føl-
gen de rea li sa sjo nen til Hos pi tal, dvs.  
15 MNOK. Til leggs skatt ble ilagt med 30 %.

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

Skatt yter an før te at skat te lo ven § 13–1 
ikke kun ne kom me til an ven del se. Ve der-
la get ved over dra gel sen av ak sje ne fra 
skatt yter per son lig til Frisk Hol ding var i 
over ens stem mel se med ved tek te ne i Sy ke-
stua hvor det frem gikk at de øv rige ak sjo-
næ re ne had de for kjøps rett til en pris som 
nevnt. Selv om Frisk Hol ding var hel eid av 
skatt yter, kun ne det te iso lert sett ikke være 
til strek ke lig til skjønns mes sig fast set tel se 
av inn tek ten. Da de øv rige ak sjo næ re ne 
had de for kjøps rett til en pris til sva rende 
an del av sel ska pets regn skaps mes si ge egen-
ka pi tal, måt te den ne ver dien an ses som en 
kor rekt om set nings ver di for ak sje ne. Over-
fø ring til regn skaps mes sig ver di var også i 
over ens stem mel se med de ret nings lin je ne 
lov gi ver har gitt i for bin del se med fast set-
tel se av ak sje ver di i si tua sjo ner der den 

TUR: Fem ad mi nist re ren de di rek tø rer del tok på rei se til Mo na co Grand Prix. Pro gram met for 
tu ren in ne holdt i hoved sak mål tider og ak ti vi te ter som båt tu rer, strand tu rer og bil ra ce.
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re el le ver dien ikke med ri me lig sik ker het 
kan fast set tes på salgs tids punk tet8.

Det ble i til legg an ført at Frisk Hol ding  
i 2005 er ver vet en li ten an del ak sjer fra 
skatt yters bror til an del av regn skaps mes sig 
ver di. Det kun ne ikke an ses å være in ter es-
se fel les skap mel lom Frisk Hol ding og 
skatt yters bror, som in di ker te at ve der la get 
måt te an ses å til sva re om set nings ver di en.

Skat te kla ge nemn da hen vis te til skat te lo ven 
§ 13–1 og kon sta ter te at inn tek ten kun ne 
fast set tes ved skjønn hvis inn tek ten had de 
blitt re du sert pga. di rek te el ler in di rek te 
in ter es se fel les skap. Ved skjøn net skal inn-
tek ten fast set tes som om in ter es se fel les ska-
pet ikke had de fore lig get. Skat te kla ge-
nemn da fant det ikke tvil somt at det fore lå 
et in ter es se fel les skap mel lom skatt yter og 
hans hel ei de sel skap.

Skatt yter an før te at kra vet til år saks sam-
men heng ikke var opp fylt. Det ble i den ne 
for bin del sen på pekt at det var be stem mel-
se ne i ved tek te ne som var år sa ken til pri-
sen, og ikke in ter es se fel les ska pet. Skat te-
kla ge nemn da var enig i at der som ak sje ne 
ikke kun ne vært rea li sert til en høye re 
ver di enn an del av sel ska pets regn skaps-
mes si ge egen ka pi tal, vil le an ta ke lig vil kå ret 
om år saks sam men heng ikke være opp fylt. 
I fore lig gen de til fel le ble ak sje ne fak tisk 
rea li sert til en ver di som var langt høye re 
enn ved tek te ne skul le til si og den ved tekts-
fes te de verd set tel ses me to den kun ne der for 
ikke være et ut trykk for mar keds ver di en. 
Skat te kla ge nemn da la der for til grunn at 
det fore lå år saks sam men heng mel lom 
in ter es se fel les ska pet og inn tekts re duk sjo-
nen, og at det frem stod som åpen bart at 
skatt yter ikke vil le ha rea li sert ak sje ne til 
den ne pri sen til en ak tør han ikke had de 
in ter es se fel les skap med.

Det er in gen lov be stem te reg ler om hvor-
dan en verd set tel se skal fore tas. Et skjønn 
skal ta sik te på å fast set te en armlengde-
pris, dvs. den pri sen som vil le vært fast satt 
der som in ter es se fel les ska pet ikke had de 
fore lig get. I til fel ler med om set ning av 
ak sjer i til sva rende peri ode, vil det være 
na tur lig å ta ut gangs punkt i om set nings-
ver di en for de øv rige trans ak sjo ne ne. 
Ak sje ne ble rea li sert til Hos pi tal, som var 
en uav hen gig part, kun kort tid etter over-
fø rin gen til skatt yters hol ding sel skap. Den 
sis te trans ak sjo nen kun ne der for be nyt tes 
som et klart ut gangs punkt for verd set tel-
sen av ver dien pr. ak sje ved over fø rin gen 
til Frisk Hol ding. Skatt yter an før te at det 

8 FSFIN § 5–14–1.

had de vært en ver di stig ning på ak sje ne i 
ei er pe ri oden, men den på ståt te ver di stig-
nin gen kun ne ver ken do ku men te res el ler 
sann syn lig gjø res. Etter en kon kret vur de-
ring av de frem sat te på stan de ne, fant skat te -
kla ge nemn da at det i den kor te ei er pe ri oden 
til Frisk Hol ding ikke had de inn truf fet 
om sten dig he ter i Sy ke stua som på vir ket 
ver dien på ak sje ne.

Det ble frem lagt en be reg ning som vis te at 
ak sje nes ful le skat te mes si ge for mu es ver di 
ut gjor de 5 MNOK, og at den ne ver dien 
al ter na tivt kun ne be nyt tes. Skat te kla ge-
nemn da be mer ket at for skrif ten om hand-
ler verd set tel se av ak sjer i ar beids for hold, 
og der for ikke kun ne gis an ven del se.  
I til legg ble det be mer ket at be reg nings-
meto den kun skul le kom me til an ven del se 
i de til fel le ne ver dien med ri me lig sik ker-
het ikke kun ne fast set tes på an nen måte.

I kla gen ble det av slut nings vis an ført at 
skat te kla ge nemn da måt te ta hen syn til at 
skatt yters opp rin ne li ge hen sikt var å over-
fø re ak sje ne til sitt eget sel skap etter over-
gangs re gel E, men at han av uli ke år saker 
ikke rakk å gjen nom fø re trans ak sjo nen 
in nen ut lø pet av 2005. Nemn da fant ikke 
grunn til å leg ge vekt på det te for hol det, 
men be mer ket at trans ak sjo nen måt te 
be hand les etter skat te lo vens al min ne li ge 
reg ler. Lig nin gen ble der for fast holdt.

Fra drag for kost na der til in fra struk tur
In du stri bygg AS stif tet Ut bygg AS i ja nu ar 
2006. For må let til Ut bygg var opp fø ring 
og salg av fast eien dom. In du stri bygg for-
plik tet seg til å over fø re en tomt til sel ska-
pet in nen 30.11.2006. In du stri bygg had de 
gjen nom av ta ler for plik tet seg til å be ta le 
bi drag for å dek ke in fra struk tur i ut byg-
gings om rå det. Ved over dra gel se av tomt/
pro sjekt/eien dom til and re, ble for plik tel sen 
over ført til den nye eie ren.

Sel ska pet Infra AS skul le drif te og byg ge 
ut tek nisk in fra struk tur og ha alt an sva ret 
for pro sjekt sty ring og drift av in fra struk-
tur an leg ge ne på in du stri om rå det. Ut gif-
te ne for bun det med dis se til ta ke ne var 
så le des ikke re la tert til de en kelte tom te ne, 
men gjaldt om rå det som hel het. Føl ge lig 
vil le kost na de ne for det en kelte sel skap i 
ve sent lig grad være knyt tet til in fra struk-
tur til tak på frem med grunn. Da Ut bygg 
over tok tom ten, over tok sel ska pet sam ti dig 
an sva ret for tom tens an del av in fra struk-
tur kost na de ne.

Infra krev de inn bi dra ge ne fra den en kelte 
bygg her ren ut fra stør rel sen på ut byg get 

are al over bak ken. Plik ten til å be ta le inn-
traff på tre uli ke tids punk ter; 25 % ved 
byg ge start, 55 % ved fer dig bygg og 20 % 
ved mid ler ti dig bruks til la tel se.

I 2007 opp før te Ut bygg et stør re bygg i 
in du stri om rå det, og i ved legg til selv an-
givel sen opp lys te sel ska pet at det had de 
ytet et in fra struk tur bi drag til Infra på  
22 MNOK. Kost na de ne til in fra struk tur 
var for delt med 20 % på tomt og 80 % på 
bygg.

Skat te kon to ret kom til at det fore lå fra-
drags rett etter skat te lo ven § 6–15, men at 
hele be lø pet skul le ak ti ve res på tom ten. 
Sel ska pet på kla get skat te kon to rets ved tak.

Etter skat te kla ge nemn das vur de ring kun ne 
ikke § 6–15 an ven des på kost na der for-
bun det med in fra struk tur til tak, og fra-
drags ret ten måt te vur de res etter ho ved re-
ge len i skat te lo ven § 6–1. Nemn da slo fast 
at det fore lå en kost nad som had de til-
knyt ning til skat te plik tig inn tekt. I for bin-
del se med oppofrelseskravet vis te nemn da 
til Fre de rik Zimmers læ re bok9 der det 
frem går at ren om byt ting av ver di er ikke 
inne bæ rer opp of rel se og der for ikke gir 
fra drags rett.

Skat te kla ge nemn da vis te vi de re til at det er 
lite retts prak sis på om rå det. I en dom fra 
200210 kom Fros ta ting lag manns rett til at 
ut gif ter knyt tet til på lagt til kob ling av 
klo akk i for bin del se med et nytt kom mu-
nalt an legg, måt te ak ti ve res. Skatt yters 
gam le an legg fun ger te til freds stil len de og 
had de på det ak tuelle tids punk tet ikke 
be hov for ved li ke hold.

I Lig nings-ABC11 er det ut talt føl gen de 
om kost na der til ut bed ring av in fra struk-
tur på frem med grunn:

«I vis se til fel ler får skatt yter i for bin del se 
med ut byg gings pro sjekt of fent lig på legg 
om å ut bed re/ut byg ge in fra struk tur i nær-
he ten av skatt yters ut byg gings pro sjekt. 
Ut bed rin gen/ut byg gin gen ut fø res på 
grunn som ikke til hø rer skatt yte ren og 
slutt pro duk tet skal til fal le of fent lig myn-
dig het. Kost na de ne til sli ke ar bei der skal 
ak ti ve res på tom te grun nen uten rett til 
av skriv ning. Det te gjel der uav hen gig av 
om for de lings nøk ke len ved for de lin gen av 
kost na de ne mel lom grunn ei en dom me ne 
er ba sert på stør rel sen på tom te ne el ler på 

9 Lærebok i Skatterett 6. utgave side 174.
10 Utv. 2002 side 1028.
11 Lignings-ABC 2011/12 side 352 pkt. 16.14.5.
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byg nin gens stør rel se el ler ut for ming, jf. 
BFU nr. 01/09.»

Som i den ne sa ken var også spørs må let i 
BFU 01/09 om kost na der til fi nan sie ring av 
in fra struk tur på an nen manns grunn kun ne 
ut gifts fø res di rek te el ler om de måt te ak ti-
ve res. På bak grunn av retts til stan den kom 
di rek to ra tet til at for plik tel se til å bi dra til 
in fra struk tur til tak som ga sel ska pet rett til å 
gjen nom fø re sitt plan lag te ut byg gings pro-
sjekt, ikke var å anse som opp of ret i for hold 
til skat te lo ven § 6–1 og at kost na de ne  
der med måt te ak ti ve res.

I den ne sa ken var det er ver vet va ri ge ver-
di er i form av tomt som skul le be byg ges og 
ut sty res med in fra struk tur. Skat te kla ge-
nemn da var av den opp fat ning at kost na-
de ne til in fra struk tur måt te reg nes som en 
del av er vervs kost na de ne for tom ten, uav-
hen gig av om kost na de ne i seg selv før te til 
økt ver di for tom ten.

Skat te kla ge nemn da kon klu der te med at 
kost na de ne til in fra struk tur ikke kun ne 
an ses som opp of ret etter skat te lo ven § 6–1. 
Det av tal te in fra struk tur bi dra get måt te 
der for an ses som en del av in ves te rings-
kost na de ne for tom ten og ak ti ve res.

Nemn da måt te der etter ta stil ling til om 
kost na de ne skul le ak ti ve res på tom ten el ler 
på byg get.

Skat te kla ge nemn da la til grunn at for plik-
tel sen opp stod alle rede ved er ver vet av 
tom ten, selv om be ta lin gen først skul le 
skje ved byg ging. Så vidt nemn da for stod 
fak tum, var det snakk om et ut byg gings-
om rå de som var hel het lig plan lagt, og 
skatt yter stod ikke fritt til å vel ge hva  
tom ten skul le bru kes til.

Lig nings prak sis12 gir an vis ning på en  
po si tiv av grens ning med hen syn til hvil ke 
kost na der som skal ak ti ve res på byg get. 
Bare kost na der som har di rek te til knyt-
ning til byg get, skal reg nes som byg gets 
kost pris og av skri ves sam men med det te. 
And re ak ti ve rings plik ti ge kost na der skal 
hen fø res til grun nens kost pris.

In fra struk tur til ta ke ne i den ne sa ken 
be stod blant an net av ut byg ging av for tau, 
ga te be lys ning, gang- og syk kel vei er og 
kol lek tiv felt. Vi de re om fat tet til ta ke ne 
all men nin ger og drift av fjern var me- og 
fjern kjø le an legg.

12 Lignings-ABC 2011/2012 side 351 pkt. 16.14.3.

Skat te kla ge nemn da kun ne ikke se at kost-
na de ne had de di rek te til knyt ning til byg-
get, men der imot var knyt tet til hen holds-
vis pro sjek tets frem drift og stør rel sen på 
byg get. Par te nes valg av for de lings nøk kel 
for kost na de ne var imid ler tid ikke av gjø-
ren de for den skat te mes si ge be døm mel sen. 
Sel ska pets for plik tel se til å bi dra øko no-
misk til ut vik ling av in fra struk tur opp stod 
alle rede ved er ver vet av tom ten.

På bak grunn av oven nevn te lig nings prak sis 
kon klu der te skat te kla ge nemn da med at 
det ikke var grunn lag for en for de ling av 
kost na de ne, men at dis se skul le ak ti ve res 
på tom ten. Lig nin gen ble der for fast holdt.

For de ling av tom te kost na der
Hes te sko en AS er et ei en doms sel skap som 
opp før te et kom bi nert næ rings- og bo lig-
bygg. Byg get be stod av fem næ rings sek sjo-
ner og 48 bo lig sek sjo ner. Næ rings sek sjo-
ne ne er be lig gen de på ga te plan i en tra di-
sjo nelt ut for met rek tan gu lær eta sje. An nen 
til fjer de eta sje, som i sin hel het be står av 
lei lig he ter, har form som en heste sko med 
et be plan tet at ri um i mid ten. Hver av dis se 
eta sje ne har der med mind re are al enn 
før s te eta sje. Samt li ge lei lig he ter ble rea li-
sert etter at byg get var fer dig, mens 

FOR MÅL: In du stri bygg AS stif tet Ut bygg AS i ja nu ar 2006. For må let til Ut bygg var opp fø ring og salg av fast eien dom.
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næ rings sek sjo ne ne ble ut leid. Sam eie brø-
ken er ba sert på are al, og for delt med 60 % 
på bo lig sek sjo ne ne og 40 % på næ rings sek-
sjo ne ne. De sam le de tom te kost na de ne var 
50 MNOK.

Ut for min gen av byg gets bo lig del ble valgt 
med hen blikk på å gjø re lei lig he te ne så 
at trak ti ve som mu lig, ved at atriumet 
skul le sik re lei lig he te ne både lys og luft. 
Ut byg ge rens tan ke var at at ri um løs nin gen 
vil le gi en høye re pris på lei lig he te ne, og at 
for tje nes te mar gi nen minst vil le kom pen-
se re for bort fal let av ut nyt tel ses gra den.

I for bin del se med en et ter føl gen de kon-
troll stil te sel ska pet spørs mål om for de lin-
gen av tom te kost na der mel lom næ rings- 
og bo lig de len. Sel ska pet an før te at en for-
de lings nøk kel ba sert på ei er brø ken ikke 
henspeilet det kor rek te for hol det.

Ved skat te kon to rets ved tak ble for de lin gen 
av tom te kost na de ne ba sert på are al fast-
holdt. An del tom te kost na der som ble ak ti-
vert på næ rings sek sjo ne ne var 20 MNOK.

Sel ska pet på klag de lig nin gen til skat te kla ge-
nemn da. Hes te sko en an før te at en stør re 
an del av tom te kost na de ne skul le al lo ke res 
til bo lig sek sjo ne ne. Dis se var alle rede solgt, 
og en om for de ling av kost na de ne vil le ført 
til høye re inn gangs ver di er og la ve re skat te-
plik ti ge ge vins ter.

Hes te sko en valg te å byg ge fær re lei lig he ter, 
hvor alle had de til gang til atriumet. Al ter-
na tivt kun ne tom ten i sin hel het vært 
be byg get med bo li ger, men en slik løs ning 
vil le an ta ke lig ikke gitt til sva rende ver di på 
lei lig he te ne. Ved en tenkt ut byg ging av 
atriumet til lei lig he ter vil le to talt 80 % av 
tom te kost na de ne kun ne hen fø res til bo lig-
sek sjo ne ne. Etter sel ska pets opp fat ning 
måt te ut byg ger stå fritt til å vel ge full 
ut byg ging el ler stør re fel les are al som ga 
sam me el ler høye re av kast ning, og for de-
lin gen av tom te kost na de ne mel lom dis se 
al ter na ti ve ne måt te være nøy tralt. Hes te-
sko en kon klu der te med at kun 20 % av 
kost na de ne, dvs. 10 MNOK, skul le vært 
ak ti vert på næ rings sek sjo ne ne.

Skat te kla ge nemn da la til grunn at det 
kor rek te ut gangs punk tet ved for de lin gen 
av tom te kost na der mel lom bo lig- og 
næ rings sek sjo ne ne måt te være hvil ke ret-
tig he ter de nye ei er ne fikk over ført ved 
over ta kel sen av bo lig sek sjo ne ne. I hen hold 
til kon trak te ne over tok kjø per ne ide el le 
an de ler av fel les eid tomt i hen hold til 

ei er brø ken, dvs. ba sert på en for de lings-
nøk kel med 60 % til bo lig sek sjo ne ne.

Skat te kla ge nemn da la vekt på at kjø per ne 
av bo lig sek sjo ne ne ble ei ere av ide el le 
an de ler av tom ten. Iføl ge Lig nings-ABC13 
skal kost pri sen for tomt for sek sjo ner te 
bygg for de les på de en kelte sek sjo ner etter 
den sam eie brø ken som er fast satt for tom-
tefordelingen ved sek sjo ne rin gen. Nemn da 
la vi de re vekt på at sam ei er ne stod fritt til 
å av ta le brøk når den ne fast set tes, men at 
det i et ter tid kre ves en stem mig het for å 
end re den. Lig nin gen ble der for fast holdt.

Fi sjon med et ter føl gen de ak sje salg  
– ulov fes tet gjen nom skjæ ring?
Krakk Eiendom AS ble stif tet i 1994. Sel-
ska pet had de til for mål å er ver ve ei en dom-
mer til Krakks bu tikkon sept og drift, i 
til legg til for valt ning og salg av fas te ei en-
dom mer. Høs ten 2005 bud sjet ter te sel ska-
pet med at en del av ei en doms mas sen 
skul le sel ges.

I 2006 ble det gjen nom ført en fisjons-/
fu sjons pro sess i to trinn. Trinn 1 in ne bar 
at 15 ei en dom mer ble ut fi sjo nert til et 
ny opp ret tet sel skap, Krakk Mø bel AS. 
Trinn 2 in ne bar at de sam me 15 ei en dom-
me ne ble inn fu sjo nert i tre ny opp ret te de 
dat ter sel ska per av Krakk Eiendom ved en 
trekantfusjon14. Krakk Mø bel ble slet tet 
ved fu sjo nen. Trans ak sjo ne ne ble ved tatt 
på de in vol ver te sel ska pe nes ge ne ral for-
sam lin ger i sep tem ber 2006, og tråd te i 
kraft 15.12.2006 ved regi stre ring i Fore-
taks re gis te ret.

Som me ren 2006 ut ar bei det en meg ler et 
salgs pro spekt for salg av 19 ei en dom mer, 
her un der de 15 ei en dom me ne i de tre 
ny opp ret te de sel ska pe ne. I sep tem ber 
2006 ble det sig nert opp drags av ta le  
mel lom sel ska pet og meg ler fir ma et, og 
ei en dom me ne ble an non sert for salg i 
riks dek ken de pres se.

Sty ret i Krakk Eiendom fat tet ved tak om 
salg av ei en doms por te føl jen i slut ten av 
sep tem ber 2006. Ven tu re Ltd. kjøp te den 
sam le de por te føl jen 15. de sem ber 2006 
med av talt over ta kel se 15. feb ruar 2007.

Sel ska pet opp lys te om fisjons- og fu sjons-
pro ses sen i selv an gi vel sen for 2006, men la 
til grunn at trans ak sjo ne ne var skat te frie. 
Ge vins ten ved rea li sa sjo nen av ak sje ne ble 
regn skaps mes sig inn tekts ført i 2007, men 
til ba ke ført med skat te mes sig virk ning. 

13 Lignings-ABC 2011/12 side 664 pkt. 2.7.2.
14 Aksjeloven § 13–2 annet ledd. 

Sel ska pet ga in gen til leggs opp lys nin ger 
ved rø ren de det te for hol det i selv an gi vel-
sen.

Skat te kon to ret kom til at sel ska pets valg av 
trans ak sjons mo dell, ut fi sjo ne ring av fast 
eien dom med på føl gen de salg av ak sjer, 
ho ved sa ke lig var skat te mes sig mo ti vert og 
il lo jal mot fritaksmetoden og reg lene om 
skat te fri fi sjon/fu sjon. Kon to ret kon klu-
der te der for med at sel ska pet skul le be skat-
tes som om ei en dom me ne var solgt di rek te 
til kjø per som inn mat salg. Skat te kon to ret 
la vi de re til grunn at den skat te plik ti ge 
ge vins ten på 100 MNOK kun ne fø res på 
ge vinst- og taps kon to. Kon to ret ga vi de re 
sel ska pet ad gang til å øke kon sern bi dra get 
med skat te mes sig virk ning for inn tekts året 
2007. Til leggs skatt ble ilagt med 30 %.

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

Skat te kla ge nemn da skul le ta stil ling til  
om den valg te trans ak sjons mo del len 
ut løs te be skat ning på grunn lag av ulov fes tet 
gjen nom skjæ ring. Nemn da vis te til Hex-
dom men15 der det frem går at den ulov -
feste de gjennomskjæringsnormen 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 må ha 
vært å spa re skatt. For at gjen nom skjæ ring 
skal kun ne fore tas, kre ves i til legg at det ut 
i fra en to tal vur de ring av dis po si sjo nens 
virk nin ger, skatt yters for mål med dis po si-
sjo nen og om sten dig he te ne for øv rig, 
frem står som stri den de mot skat te reg le nes 
for mål å leg ge dis po si sjo nen til grunn for 
be skat nin gen.

Det føl ger av om fat ten de høy es te retts prak-
sis at hele transaksjonsrekken skal vur de-
res, jf. blant an net Nor dea-dom men16.

Skat te kla ge nemn da la til grunn at det i 
peri oden fra bud sjett ar bei det star tet høs ten 
2005 til tids punk tet for ge ne ral for sam lin-
gens ved tak om fi sjon i sep tem ber 2006, 
på gikk en salgs pro sess pa ral lelt med 
re struk tu re rin gen. Salgs pro ses sen ble 
in ten si vert fra som me ren 2006. På fi sjons-
tids punk tet var det etter nemn das opp fat-
ning klart hvil ke ei en dom mer som skul le 
sel ges, og der for ikke til fel dig hvil ke ei en-
dom mer som inn gikk i fi sjo nen. Slik 
nemn da så det, var det der for en klar sam-
men heng mel lom pla nen om å sel ge ei en-
dom me ne, fi sjo nen/fu sjo nen i 2006 og 
salg av ak sje ne i de tre dat ter sel ska pe ne.

15 Utv. 2007 side 512.
16 Utv. 2002 side 968.
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Ved av gjø rel sen av om skat te be spa rel sen 
frem stod som den klart vik tig ste mo ti va-
sjons fak to ren, måt te nemn da ta ut gangs-
punkt i de sam le de virk nin ge ne av dis po si-
sjo ne ne.

Et salg av ei en dom me ne som inn mat salg, 
vil le som nevnt ut løst en be ty de lig skat te-
plik tig ge vinst. Selv om sel ska pet had de 
ført ge vins ten over ge vinst- og taps kon to, 
kom nemn da til at den re el le skat te be -
sparel sen var be ty de lig.

Sel ska pet an før te at om or ga ni se rin gen vil le 
føre til en bed re fi nan sie rings- og sty rings-
struk tur av ei en doms mas sen, og vis te blant 
an net til fi sjons pla nen. Slik nemn da så det 
opp nåd de ikke sel ska pet dis se virk nin ge ne 
for fi sjo nen i 2006, si den av ta le om salg av 
dat ter sel ska pe ne ble inn gått sam ti dig med at 
fi sjo nen tråd te i kraft. Etter nemn das opp fat-
ning var det hel ler ikke sann syn lig at det var 
en mo ti va sjons fak tor for sel ska pet å opp nå 
dis se virk nin ge ne i for bin del se med fi sjo nen. 
Det frem kom hel ler ikke av sty re- el ler ge ne-
ral for sam lings pro to kol ler el ler an nen tidsnær 
do ku men ta sjon hvil ke for ret nings mes si ge 
mo ti ver som lå til grunn for fi sjo nen.

Sel ska pet gjen nom før te også fi sjo ner i 
2007 og 2008 og an før te sam me be grun-
nel se som for fi sjo nen i 2006. Dis se sel ska-
pe ne ble imid ler tid be holdt av Krakk 
Eiendom. Skat te kla ge nemn da be stred ikke 
at fi sjo ne ne som ble gjen nom ført i 2007 
og 2008, had de en rea li tet, men etter 
nemn das opp fat ning måt te hver fi sjon 
vur de res for seg med hen syn til for mål  
og virk nin ger.

Skat te kla ge nemn da kom til at den klart vik-
tig ste mo ti va sjons fak to ren for sel ska pets valg 
av trans ak sjons mo dell had de vært å spa re 
skatt. Grunn vil kå ret for å an ven de ulov fes tet 
gjen nom skjæ ring var der for opp fylt.

Ved vur de rin gen av tilleggsvilkåret ble 
transaksjonsrekken vur dert opp mot skat te-
lo vens reg ler om fi sjon og fritaksmetoden.

I for bin del se med inn fø rin gen av fritaks-
metoden vur der te de par te men tet til tak 
mot skat te mo ti vert valg av transaksjons-
form, og kom men ter te at ulov fes tet gjen-
nom skjæ ring kun ne an ven des ved til pas-
nin ger17. I stor tings mel din gen om «Eva-
lue ring av skat te re for men 2006»18 ut tal te 
de par te men tet at gjennomskjæringssyns-
punkter kun ne være nær lig gen de i til fel ler 
der sel ska pet om struk tu re res i umid del bar 

17 Ot.prp. nr. 1 (2004–2005) pkt. 6.5.6.
18 Meld. St.11 (2010–2011). 

sam men heng med sal get. Skat te kla ge-
nemn da kom på den ne bak grunn til at 
transaksjonsrekken var i strid med fritaks-
metodens for mål. Nemn da fant også støt te 
for stand punk tet i ju ri disk teo ri19.

Nemn da drøf tet der etter om transaksjons-
rekken var il lo jal mot skat te lo vens reg ler om 
fi sjon. Det frem går av for ar bei de ne at for må-
let med fu sjons- og fi sjons reg lene er at skat te -
reg le ne ikke skal mot vir ke ra sjo nel le om or ga-
ni se rin ger. I til fel ler der skat te for må let er helt 
do mi ne ren de i for hold til and re for ret nings-
mes si ge for mål, kan ulov fes tet gjen nom -
skjæring an ven des20. På bak grunn av de 
mo men te ne som ble drøf tet un der grunn vil-
kå ret, kom nemn da til at den klart vik tig ste 
mo ti va sjons fak to ren var å spa re skatt.

Skat te kla ge nemn da vis te også til lag-
mannsrettsdommene ved rø ren de Friis & 
Friis21 og Protector Eiendom AS22. Sær lig 
den sis te dom men er sam men lign bar med 
den ne sa ken, da den gjaldt fi sjon av eien-
dom med på føl gen de rea li sa sjon av ak sjer.

Nemn da fant vi de re støt te i ju ri disk teo ri, og 
vis te til Ole Gjems-On stad23 og Benn Folk-
vord24. Av slut nings vis pek te skat te kla ge-
nemn da på at Skatte di rek to ra tet i fle re bin-
den de for hånds ut ta lel ser har gitt an vis ning 
på at ulov fes tet gjen nom skjæ ring kan an ven-
des ved ut fi sjo ne ring av ei en de ler og på føl-
gen de salg av ak sjer. Nemn da vis te i den ne 
sam men hen gen til di rek to ra tets ar tik kel med 
ty pe til fel ler inn tatt i Utv. 2008 side 1873. 
Skat te kla ge nemn da kon klu der te med at 
ulov fes tet gjen nom skjæ ring kom til an ven-
del se, og lig nin gen ble der for fast holdt.

Fi sjon – kon se kven ser ved brudd på 
skat te mes sig kon ti nui tet
Hun de hu set AS ut fi sjo ner te åtte ei en dom-
mer til Hun de hu set II AS i 2007. I selv an-
gi vel sen opp lys te sel ska pet at fi sjo nen var 
gjen nom ført som en skat te fri fi sjon.

Sel ska pet fra drags før te like vel en dif fe ran se 
ved fi sjo nen på 3 MNOK i RF-1217 post 3.

Skat te kon to ret ba sel ska pet om å re de gjø re 
for dif fe ran sen. Etter kon to rets opp fat ning 
skul le til sva rende be løp vært ført som mot-
post i RF-1217 post 91. Sel ska pet er kjen te 
fei len, og be mer ket at den mang lende 
kor ri ge rin gen skyld tes en ren for glem mel se 

19 Benn Folkvord: «Skatt ved fusjon og fisjon» 1. utgave 
side 428.

20 Ot.prp. nr. 71 (1995–1996) pkt. 2.3.5.1.
21 Utv. 2008 side 1594. 
22 Agder lagmannsrett 2. desember 2011 – dommen er 

påanket til Høyesterett.
23 Norsk Bedriftsskatterett 7. utgave side 1108.
24 Skatt ved fusjon og fisjon 1. utgave side 427.

fra re vi sor. Etter sel ska pets opp fat ning 
kun ne imid ler tid ikke feil fø rin gen rok ke 
ved fi sjo nens for ut set ning om skat te fri het 
ved kon ti nui tet.

Etter skat te kon to rets opp fat ning opp fyl te 
imid ler tid ikke fi sjo nen kra vene til skat te-
fri het i skat te lo ven ka pit tel 11. Hun de hu-
set ble etter det te skatt lagt for ge vinst ved 
salg av ei en dom me ne, og al min ne lig inn-
tekt ble økt med 25 MNOK.

Sel ska pet på kla get skat te kon to rets ved tak 
til skat te kla ge nemn da.

Det var in gen uenig het om at sel ska pet 
fak tisk had de fore tatt en feil fø ring som 
før te til at inn tek ten ble fast satt 3 MNOK 
for lavt. Spørs må let ble der for om feil-
førin gen skul le føre til at trans ak sjo nen ble 
skat te plik tig etter skat te lo vens al min ne li ge 
reg ler. En fi sjon kan gjennom fø res uten 
be skat ning der som den gjennom fø res på 
lov lig måte etter sel skaps-/regnskapsrettslige 
reg ler25, og med skat te mes sig kon ti nui tet.

Av for ar bei de ne26 til fu sjons-/fi sjons reg lene 
frem kom mer det at et hvert brudd på de 
opp stil te vil kå rene ut lø ser be skat ning.

I et brev fra Fi nans de par te men tet27 er imid-
ler tid ut ta lel sen i for ar bei de ne blitt noe 
mo di fi sert. Etter de par te men tets opp fat-
ning til sier for måls be trakt nin ger og re el le 
hen syn at ikke en hver feil ved gjen nom fø-
rin gen av en fu sjon/fi sjon kan ut lø se 
skatte plikt. Fi nans de par te men tet ga der for 
an vis ning på et ve sent lig hets kri te ri um ved 
vur de rin gen.

Feil fø rin gen var en et ter føl gen de feil, og 
ikke en feil som opp stod i for bin del se med 
fi sjons pro ses sen. Etter skat te kla ge nemn das 
opp fat ning vil le en skatte plikt ved fi sjo nen 
bli en ufor holds mes sig kon sekvens av en 
feil be gått i et ter tid. Nemn da la der for til 
grunn at fei len ikke var ve sent lig i for hold 
til de kri te rie ne som Fi nans de par te men tet 
har an gitt i sin ut ta lel se.

Fei len skul le der for ikke føre til skatte plikt 
ved trans ak sjo nen, men sank sjo ne res se pa-
rat. Sel ska pets al min ne li ge inn tekt ble økt 
med 3 MNOK på det te punk tet. Til leggs-
skatt ble ilagt med 30 %.

25 Skatteloven § 11–1 annet ledd slik bestemmelsen lød før 
lovendring av 10.6.2011 nr. 16.

26 Ot.prp. nr. 71 (1995–1996) side 43 pkt. 2.6.4.
27 Utv. 2003 side 796.
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Fritaksmetoden – ut byt te fra sel skap 
hjem me hø ren de uten for EØS
Utbytteprinsen AS mot tok for inn tekts-
åre ne 2004 og 2005 ut byt te fra fle re sel-
ska per hjem me hø ren de uten for EØS med 
to talt ca. 160 MNOK. Skat te kon to ret 
anså ut byt tet som skat te plik tig, da det ikke 
kom inn un der noen av unn ta ke ne i skat-
te lo ven § 2–38 tred je ledd. Det ble ikke 
inn røm met kreditfradrag for be talt skatt i 
ut lan det28 på ca. 20 MNOK, pga. mang-
lende stem me rett på ge ne ral for sam lin ge ne 
i de uten land ske sel ska pe ne.

Lig nin gen ble på kla get til skat te kla ge-
nemn da. Sel ska pet an før te at de uten land-
ske sel ska pe ne var «til sva rende sel skap» som 
nevnt i skat te lo ven § 2–38 før s te ledd bok-
stav a, og der for om fat tet av fritaksmeto-
den. Det ble i til legg an ført at kra vene til 
eier- og stemmerettsandel29 var opp fylt, og 
vist til at kra vene er de sam me som i skat te-
lo ven § 16–30. Ei er an de le ne var langt over 
10 %, men ga ikke stem me rett på ge ne ral-
for sam lin ge ne. Ak sjo nær av ta ler ga imid ler-
tid sel ska pet en be ty de lig inn fly tel se i de 
uten land ske sel ska pe ne. Den valg te løs nin-
gen ble be grun net i vis se for ret nings mes si ge 
for de ler for de uten land ske sel ska pe ne i 
de res hjem stat. Utbytteprinsen vis te blant 
an net til for ar bei de ne30, og an før te at den 
re el le inn fly tel sen sel ska pet had de i kraft av 
ak sjo nær av ta le ne måt te li ke stil les med en 
for mell stem me rett.

Skat te kla ge nemn da tok ut gangs punkt i at 
skat te lo ven § 2–38 tred je ledd bok stav d 
inne bæ rer at ut byt te fra et sel skap hjem-
me hø ren de i en stat uten for EØS, om fat-
tes av fritaksmetoden der som det nor ske 
sel ska pet i til legg til å opp fyl le kra vet til 
ei er an del og ei er tid, har minst 10 % av 
stem me ne som kan av gis på ge ne ral for-
sam lin gen. Ei er tid og ei er an del var ikke 
om stridt. Sel ska pets ei er form ga etter den 
uten land ske sel skaps lov giv nin gen ikke 
stem me rett på ge ne ral for sam lin gen.  
Ak sjo nær av ta ler opp lys te om det te, og 
in ne holdt en rek ke be stem mel ser om hvil-
ken inn fly tel se sel ska pet like vel skul le ha 
blant an net med hen syn til valg av sty re mv.

Skat te kla ge nemn da vis te til at ord ly den 
både i skat te lo ven § 2–38 og § 16–30 er 
klar. I beg ge be stem mel se ne fore lig ger det 
et krav om en an gitt pro sent an del av stem-
me ne som kan av gis på ge ne ral for sam lin-
gen. For ar bei de ne kan være re le van te retts-
kil der ved tolk nin gen, men det te vil sær lig 

28 Skatteloven § 16–30.
29 Skatteloven § 2–38 tredje ledd bokstav d.
30 Ot.prp. nr. 1 (2004–2005). 

gjel de i de til fel le ne lo vens ord lyd er uklar 
el ler kan for stås på fle re uli ke må ter. Ver-
ken for må let med be stem mel sen el ler for-
ar bei de ne kun ne tol kes på en måte som 
med før te at be stem mel sen ble an vendt i 
strid med en klar ord lyd. I for ar bei de ne til 
fritaksmetoden31 frem går det blant an net at 
«Prak tis ke hen syn til sier at det bør være 
stør rel sen på skatt yters ei er in ter es se som 
be stem mer hvor vidt fritaksmetoden skal 
kom me til an ven del se for inn tekt el ler tap 
på in ves te ring uten for EØS.» For ar bei de ne 
vi ser til den av grens nin gen som alt var 
inn ført i skat te lo ven § 16–30, og at 
av grens nin gen av fritaksmetoden mot 
inn tekt på por te føl je in ves te rin ger uten for 
EØS ble fo re slått gjen nom ført etter til sva-
rende kri te rier. Det blir i for ar bei de ne 
ut talt at «… fritaksmetoden ikke kom mer 
til an ven del se der som skatt yters ei er in ter-
es se i det ak tuelle uten land ske sel ska pet er 
la ve re enn 10 pst., målt ved skatt yters 
an del av ka pi ta len og stem me ne som kan 
av gis på ge ne ral for sam lin gen i sel ska pet.»

Skat te kla ge nemn da la til grunn at prak-
tis ke hen syn had de vært av gjø ren de ved 
lov gi vers valg av av grens nings me to de. Det 
var et øns ke om å unn gå kon kre te vur de-
rin ger av gren sen mel lom di rek te- og por-
te føl je in ves te rin ger. Nemn da kon klu der te 
med at sel ska pet ikke opp fyl te stemme-
rettskravet, og ut byt te ne var der for ikke 
om fat tet av fritaksmetoden. Det sam me 
kra vet til ei er an del og stem me rett gjel der 
også etter kreditreglene. Sel ska pet kun ne 
der for hel ler ikke gis kreditfradrag for 
be talt uten landsk skatt. Lig nin ge ne ble 
der for fast holdt.

Til leggs skatt – unn skyl de li ge for hold?
Skatt yters hel ei de sel skap, Handyman AS, 
ble tatt un der be hand ling som tvangsopp-
løsningsbo i 2009 for di re vi sor had de fra-
trådt. Sel ska pet had de ikke sendt inn selv-
an gi vel ser el ler års regn skap i den peri oden 
det had de ek si stert. Ho ved ak sjo næ ren 
mot tok i 2008 lønn med kr 300 000, men 
be lø pet ble ikke inn be ret tet. Skatt yter 
be nyt tet seg av ord nin gen med leverings-
fritak for selv an gi vel sen, og inn tek ten kom 
der for ikke med til be skat ning.

Skatt yters lig ning ble end ret og det ble 
ilagt til leggs skatt med 60 %. Sa ken ble 
på kla get til skat te kla ge nemn da.

Det var in gen uenig het om det ma te rielle 
spørs må let, og kla gen til skat te kla ge-
nemn da om hand let der for kun til leggs-
skatt. I kla gen an før te skatt yter at han ble 

31 Ot.prp. nr.1 (2004–2005) pkt. 6.5.4.5.

va re tekts fengs let i juni 2008, og at han var 
fengs let med brev- og be søks for bud til 
mars 2009. Etter det te tids punk tet var han 
fort satt va re tekts fengs let, men med or di-
næ re brev- og be søks be grens nin ger. Han 
had de in gen mulig he ter til å opp fyl le sine 
plik ter med hen syn til le ve ring av egne 
kor rek te opp ga ver, el ler de plik te ne han 
had de som dag lig le der og sty re le der av 
Handyman. Bro ren had de der for fått pro-
ku ra da skatt yter ble va re tekts fengs let, og 
skul le også ivare ta sel ska pets for plik tel ser 
over for skat te myn dig he te ne. Det ble for 
øv rig pre si sert at skatt yter ikke mot tok den 
pre ut fyl te selv an gi vel sen el ler an nen post 
fra skat te myn dig he te ne.

Skat te kla ge nemn da la inn led nings vis til 
grunn at når en skatt yter på be ro per seg 
unn skyl de li ge for hold32, må skat te myn dig-
he te ne med klar sann syn lig hets over vekt33 
kun ne til ba ke vi se at dis se har vært med vir-
ken de år sak til opplysningssvikten.

Brev- og be søks for bu det ble opp he vet  
ca. en må ned før selv angi vel ses fris ten for 
2008 ut løp, og skatt yter had de der for mu lig-
het til å gi kor rek te opp lys nin ger. Va re tekts-
fengs lin gen kun ne etter skat te klage nemn das 
opp fat ning iso lert sett ikke an ses til strek ke lig 
til at til leggs skat ten kun ne fra fal les, selv om 
for ar bei de ne til de nye tilleggsskattereglene34 
nev ner feng sels opp hold som et mu lig unn-
skyl de lig for hold.

32 Ligningsloven § 10–3 nr. 1.
33 Sørum-dommen – Utv. 2008 side 1548.
34 Ot.prp. nr. 82 (2008–2009) side 42 pkt. 8.3.2.

UMU LIG: Skatt yter had de in gen mulig he-
ter til å opp fyl le sine plik ter med hen syn til 
le ve ring av egne kor rek te opp ga ver, el ler de 
plik te ne han had de som dag lig le der og sty re-
le der av sel ska pet.
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Det måt te også være år saks sam men heng 
mel lom va re tekts fengs lin gen og skatt yters 
opp lys nings svikt. Nemn da la til grunn at 
skatt yter ikke had de mot tatt den pre ut fyl te 
selv an gi vel sen, og der for ikke kun ne kon-
trol le re hva som var kom met med på 
den ne. Sel ska pets plik ter over for skat te-
myn dig he te ne skul le som nevnt iva re tas  
av bro ren, og skatt yter var der for ikke 
nød ven dig vis klar over at inn tek ten fra 
Handyman ikke ble inn be ret tet. Skat te-
klage nemn da kon klu der te med at til leggs-
skat ten kun ne fra fal les.

Til leggs skatt – unn skyl de li ge for hold?
Pir ka Smirnof er lønns mot ta ker og ar bei det 
blant an net som bar ten der i Re stau rant 
Flas ke hal sen. Ar beids gi ve ren inn be ret tet 
ikke løn nen tids nok til at inn tek te ne kom 
med i den pre ut fyl te selv an gi vel sen. Hun 
be nyt tet seg av ord nin gen med leveringsfri-
tak, dvs. at hun ikke kor ri ger te skje maet 
med opp lys nin ger om lønns inn tek ten. 
Løn nen ble inn be ret tet i et ter tid og tids nok 
til at den kom med på lig nin gen.

Til tross for at lig nin gen ble kor rekt, ble 
skatt yter ilagt til leggs skatt med 30 %.

Ved ta ket om til leggs skatt ble på kla get til 
skat te kla ge nemn da. Skatt yter an før te prin-
si palt at grunn vil kå ret for til leggs skatt ikke 
var opp fylt. Løn nen ble inn be ret tet for 
sent, men det fore lå kor rek te grunn lags-
da ta ved lig nin gen og skat te opp gjø ret ble 
kor rekt. Fei len kun ne der for ikke ført til 
skat te mes si ge for de ler.

Skatt yter an før te sub si di ært at fei len måt te 
an ses som unn skyl de lig. Da hun mot tok 
lønns opp ga ven i be gyn nel sen av ap ril kon-
tak tet hun ar beids gi ve ren, som in for mer te 
om at de had de inn be ret tet for sent, men 
at alt var ord net over for skat te myn dig he-
te ne. Hun treng te der for ikke å kor ri ge re 
den mot tat te pre ut fyl te selv an gi vel sen el ler 
på an nen måte gi til ba ke mel ding om fei len 
til skat te kon to ret.

Skat te kla ge nemn da la inn led nings vis til 
grunn at skatt yter i sin selv an gi vel se had de 
gitt urik ti ge opp lys nin ger som kun ne ført 
til skat te mes si ge for de ler. Det ble i den ne 
for bin del se hen vist til lo vens for ar bei der35 
og Skattedirektoratets brev av 18. mai 
201136. Til sva rende stand punkt er for øv rig 
lagt til grunn i Fi nans de par te men tets 
hø rings no tat om for slag til end rin ger av 
lig nings lo ven av 16. de sem ber 2011 og i 

35 Ot.prp. nr. 82 side 49 pkt. 8.6.3.
36 Utv. 2011 side 930.

Lig nings-ABC37. Grunn vil kå ret for til leggs-
skatt var der for opp fylt.

Med hen syn til unn tak fra til leggs skatt38 
be mer ket nemn da at en mis for stå el se om 
at det ikke var nød ven dig å fyl le ut el ler 
kor ri ge re selv an gi vel sen, for di det vil le 
fore lig ge kor rek te grunn lags da ta ved lig-
nin gen, iso lert sett ikke kun ne an ses unn-
skyl de lig. Iføl ge lo vens for ar bei der skal 
unn skyld nings grun ne ne etter de nye til-
leggsskattereglene be nyt tes i stør re ut strek-
ning enn etter de tid li ge re reg lene, og det 
kun ne der for fore lig ge for hold hos skatt-
yter som med før te at til leggs skat ten kun ne 
fra fal les. Som eks emp ler på unn skyl de li ge 
for hold er nevnt feil in for ma sjon fra 
ar beids gi ver el ler fra skat te myn dig he te ne.

Skat te kla ge nemn da la til grunn at skatt-
yter fak tisk ble feil in for mert av ar beids-
give ren. Selv om skatt yter uan sett bur de 
kor ri gert den pre ut fyl te selv an gi vel sen, 
fant nemn da at år sa ken til fei len måt te 
an ses å være unn skyl de lig. Den ilag te til-
leggs skat ten ble der for fra falt.

Feil fø ring av mot tatt ak sje ut byt te  
– åpen bar skri ve feil?
In ves tor sel ska pet AS mot tok i 2009 ak sje-
ut byt te på 30 MNOK. Ut byt tet ble ikke 
regn skaps mes sig inn tekts ført i nærings-
oppgaven side 2, men in ves te rin gens 
ba lan se før te ver di ble re du sert i nærings-
oppgaven side 3. Ut byt tet ble like vel til ba ke-
ført i post 0815 i næringsoppgaven side 4, 
som før te til at sel ska pets skat te plik ti ge 
inn tekt ble fast satt 30 MNOK for lavt.

Lig nin gen ble end ret og inn tek ten ble økt 
med 30 MNOK. Det ble ilagt til leggs skatt 
med 30 %.

Lig nin gen ble på kla get til skat te kla ge-
nemn da. Sel ska pet had de in gen be merk-
nin ger til den inn tekts mes si ge end rin gen, 
og kla gen gjaldt kun til leggs skat ten.

Sel ska pet hev det at feil fø rin gen i opp ga ve ne 
var en åpen bar skri ve feil. Sel ska pets full-
mek tig vis te til høy es te retts dom men ved -
røren de Eksportfinans39 og an før te at til-
leggs skatt ikke kun ne ileg ges. Feil fø rin gen 
skyld tes nem lig at in ves te rin gen ble ført 
etter egen ka pi tal me to den, og ut byt tet ble 
der for ikke inn tekts ført i næringsoppgaven 
side 2. Det ble like vel ved en in ku rie fore-
tatt til ba ke fø ring med skat te mes sig virk ning 
av det mot tat te ut byt tet i næringsoppgaven 

37 Lignings-ABC 2011/12 side 1210 pkt. 3.11.6.
38 Ligningsloven § 10–3 nr. 1.
39 Utv. 2006 side 778.

side 4. Sel ska pet vis te til at årsoppgjørspro-
grammet ikke hind ret den ne til ba ke fø rin-
gen slik den etter de res me ning bur de ha 
gjort.

Etter skat te kla ge nemn das vur de ring var 
grunn vil kå ret for ileg gel se av til leggs skatt 
opp fylt, da sel ska pet had de gitt urik ti ge 
opp lys nin ger som had de ført til skat te mes-
si ge for de ler.

Skatt yters full mek tig vis te imid ler tid til at 
til leggs skatt ikke skal ileg ges hvis fei len 
kan an ses som en åpen bar reg ne- el ler 
skri ve feil40. I retts prak sis, jf. Gezina41- og 
Eksportfinans-dom me ne, er det lagt til 
grunn at feil i da ta pro gram mer kan an ses 
som åpen ba re reg ne- og skri ve feil.

Iføl ge Lig nings-ABC42 fore lig ger det en 
skri ve feil hvis det er skre vet noe an net enn 
det som var ment å skri ves, ek sem pel vis at 
sif re ne i et tall er byt tet om. En skri ve feil vil 
også kun ne fore lig ge hvis det pga. auto ma-
tisk link i et årsoppgjørsprogram util sik tet 
er kom met inn et be løp i en post som ikke 
skul le vært ført der, el ler hvis et be løp som 
skul le ha vært over ført auto ma tisk fra en 
post til en an nen ikke har blitt det. Det 
an ses der imot ikke som skri ve feil hvis skatt-
yter har hatt en feil ak tig for stå el se av hvor-
dan opp ga ve ne skul le fø res el ler det un der-
lig gen de grunn la get for opp ga ve ne.

Skat te kla ge nemn da fant det tvil somt om 
det i årsoppgjørsprogrammet skul le vært en 
auto ma tisk kob ling fra post 0815, som er 
en korreksjonspost for be reg ning av skat te-
mes sig re sul tat, til post 8090 som er en post 
for regn skaps mes sig inn tekt. Sel ska pet ble 
der for kon kret fore spurt om det var feil i 
kob lin ge ne i årsoppgjørsprogrammet. Sel-
ska pet opp lys te at det ikke di rek te var en 
feil med det te, men at pro gram met bur de 
hatt en sper re for ma nuell over sty ring.

Nemn da kon klu der te med at det var en 
ve sent lig for skjell mel lom fak tum i de 
av sag te høy es te retts dom me ne og i den 
kon kre te sa ken. Det var in gen pro gram feil, 
og sel ska pet had de hel ler in gen grunn til å 
anta at årsoppgjørsprogrammet had de en 
auto ma tisk link mel lom de om hand le de 
pos te ne. Skat te kla ge nemn da kon klu der te 
der for med at fei len ikke kun ne an ses som 
en skri ve feil, og fant det ikke nød ven dig å 
vur de re hvor vidt fei len kun ne an ses som 
åpen bar. Den ilag te til leggs skat ten ble 
fast holdt.

40 Ligningsloven § 10–3 nr. 2 bokstav b.
41 Utv. 2006 side 787.
42 Lignings-ABC 2011/12 side 1211 pkt. 3.12.


