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tek nis ke vanskar med å få til ein nokon-
lunde einsarta prak sis.»

Opp sum me ring
Høy es te rett leg ger i dom men av gjø ren de 
vekt på at salgs av ta len inn gått av kom mi-
sjo næ ren ikke bandt kommittenten over for 
tred je mann. Den uten land ske kommitten-
ten fikk da ikke fast drifts sted i Nor ge og 
hel ler in gen skatte plikt hit.

Dom men får be tyd ning for alle gren se over-
skri den de kom mi sjons for hold med uten-
landsk kommittent, noe vi an tar er til fel le 
for de fles te.

For and re ty per mellommannsforhold, 
ty pisk han dels agen ter, står vi fort satt over-
for den van ske li ge vur de rin gen av om 
ho ved man nen blir bun det av agen tens 
vir ke.

Det mer tra di sjo nelle internprisingsspørs-
målet, hva som er rik tig for tje nes te ni vå for 
kom mi sjo næ ren, var ikke tema i den ne 
sa ken. Her er det lite fast tøm ret prak sis hos 
nor ske skat te myn dig he ter, og fort satt kil-
der til kon flik ter.

Kil de skatt knyt tet til 
ak sjer in nen for fritaks
metoden
Sa ken gjaldt spørs mål om A AS (her et ter sel ska pet) kun ne inn vil ges inn tekts fra drag 
for kil de skatt be talt på ut byt te om fat tet av fritaksmetoden, jf. sktl. § 2–38 an net ledd. 
Den gjaldt inn tekts åre ne 2008 og 2009.

Det ble fore tatt sep ar ate drøf tel ser for de to 
inn tekts åre ne. År sa ken til det te var at ut byt tet 
for inn tekts året 2009 var inn vun net etter 
ikraft tre del sen av treprosentregelen i sktl. 

§ 2–38 sjet te ledd, slik at man for det te inn-
tekts året sær skilt måt te vur de re hvil ken be tyd-
ning det had de for fradragsspørsmålet at tre 
pro sent av utbytteinntekten var inn tekts ført.

Skat te kla ge nemn das ved tak
Skat te kla ge nemn da tok først stil ling til om 
det var hjem mel for fra drag for kil de skatt 
knyt tet til ut byt te om fat tet av fritaksmeto-

Forhandler og 
mellommanns-
forhold

Kjennetegn Lovgrunnlag

Eneforhandler Næringsdrivende som i eget navn og for egen regning inngår avtaler med tredje-
mann om kjøp eller salg av varer eller tjenester. 

Alminnelig kontraktsrett

Distributør Næringsdrivende som i eget navn og for egen regning kjøper produkter, ofte 
lagrer dem, og selger dem til forhandlere eller direkte til sluttbrukere eller kunder. 
Vanligvis tilbyr distributøren også en rekke tjenester slik som produktinformasjon, 
beregninger, teknisk støtte, montering, reklamasjons- og  reparasjonsarbeid og 
kreditt til sine kunder.

Distributøren kan etter avtalen med hovedmannen ha lav risiko, ved f.eks. returrett 
for varer, intet selvstendig reklamasjonsansvar mv.

Alminnelig kontraktsrett

(Handels-)  
kommisjonær

Næringsdrivende som i eget navn, men for annens regning (kommittenten) inngår 
avtaler med tredjemann om salg eller kjøp av varer eller løsøre. 

Kommisjonsloven av 30. juni 1916

(Handels-) agent Næringsdrivende som etter avtale med en annen (hovedmannen) har påtatt seg 
selvstendig og over tid å virke for salg eller kjøp av varer for hovedmannens reg-
ning ved å innhente ordrer til hovedmannen eller ved å inngå avtaler i hovedman-
nens navn.

Agenturloven av 19. juni 1992

Fullmektig Fullmektigen opptrer og handler på fullmaktgiverens vegne, eller i hans sted. 
Fullmakten kan være begrenset til en spesiell handel eller avgjørelse, eller være av 
mer generell karakter. Disposisjonen som fullmektigen foretar er å betrakte som en 
disposisjon foretatt av fullmaktsgiveren, altså i fullmaktgiverens navn og for dennes 
regning. 

Avtaleloven av  
31. mai 1918
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den for inn tekts året 2008. Sel ska pet had de 
an ført at sktl. § 6–24 før s te ledd ga hjem-
mel for fra drags rett. Det var vist til at det te 
fulg te klart av ord ly den, og at det ikke var 
til strek ke li ge hol de punk ter i øv rige retts-
kil der for å tol ke be stem mel sen inn skren-
ken de.

Sktl. § 6–24 ble inn ført med virk ning for 
inn tekts året 2005. Be stem mel sen ly der:

«(1) Det gis fra drag for kost nad som 
på dras for å er ver ve inn tekt som er fri tatt 
for skatte plikt etter § 2–38.

(2) Det gis like vel ikke fra drag for er vervs- 
og realisasjonskostnader.»

Be stem mel sen re pre sen te rer et unn tak fra 
sktl. § 6–1 ved at det gis fra drag for kost-
na der knyt tet til er verv av skat te frie inn-
tek ter etter sktl. § 2–38.

Skat te kla ge nemn da la til grunn at uten-
landsk skatt måt te an ses å være en «kost-
nad» i be stem mel sens for stand. Etter nemn-
das syn kun ne imid ler tid kil de skatt ikke 
an ses på dratt «for å er ver ve inn tekt». Kil de-
skatt måt te i ste det an ses for å være en kost-
nad som kom som en kon sekvens av at det 
var er ver vet inn tekt, se til sva rende re son ne-
ment i Brud vik m.fl., Skattelovkommentaren 
2003/04 Oslo s. 395 ved rø ren de spørs mål 
om fra drags rett for norsk inn tekts skatt. 
Ord ly den tal te der for etter nemn das syn 
mot at kil de skatt var om fat tet.

Av Ot.prp. nr. 1 (2005–2006) pkt. 15.1 
frem går det at for må let med lov end rin gen 
var å «inn fø re fra drags rett for ei er kost na-
der som vil le være di rek te fra drags be ret ti-
get før fritaksmetoden ble inn ført, dvs. 
lø pen de ei er kost na der med til knyt ning til 
skat te frie ak sje inn tek ter mv». På den ne 
må ten unn gikk man av grens nings pro ble-
mer i for hold til skil let mel lom ei er kost na-
der med til knyt ning til skat te frie ak sje inn-
tek ter og til sva rende kost na der med til-
knyt ning til skat te plik ti ge inn tek ter, jf. 
pkt. 15.2 i pro po si sjo nen. Det te in ne bar 
en end ring av det stand punkt som var tatt 
i Ot.prp. nr. 1 (2004–2005), hvor de par-
te men tet kom til at sktl. § 6–1 skul le vi de-
re fø res uten end ring, og som had de som 
kon sekvens at det var nød ven dig å skil le ut 
kost na der med til knyt ning til inn tek ter 
som var om fat tet av fritaksmetoden, jf. 
den ne pro po si sjo nens pkt. 6.5.3.3.

Skat te kla ge nemn da fant klar støt te i for -
arbei de ne for at sktl. § 6–24 skul le være en 
be gren set unn taks re gel for «lø pen de ei er-

kost na der» knyt tet til skat te frie ak sje inn-
tek ter. Kil de skatt var etter nemn das syn en 
kost nad av en an nen art enn den typen 
kost na der som var nevnt. Av grens nings-
pro ble me ne som Fi nans de par te men tet 
pe ker på i Ot.prp. nr. 1 (2005–2006) 
gjor de seg hel ler ikke gjel den de for kil de-
skatt. På bak grunn av ut ta lel ser i for ar bei-
de ne var det etter nemn das syn klart at 
lov gi ver ikke had de ment at sktl. § 6–24 
før s te ledd skul le om fat te fra drag for uten-
landsk skatt.

Hen sy net til kon sekvens og sam men heng  
i skatte sys te met tal te også for at det ikke 
fore lå rett til inn tekts fra drag for kil de skatt 
knyt tet til skat te frie ak sje inn tek ter. Det 
vil le gi dår lig sam men heng i re gel ver ket 
der som det skul le inn røm mes fra drags rett 
for uten land ske skat ter uten at det fore lå 
til knyt ning til inn tek ter som var skat te-
plik tig til Nor ge.

Skat te kla ge nemn da kom etter det te til at 
sktl. § 6–24 ikke ga hjem mel for fra drag 
for kil de skatt. Etter nemn das opp fat ning 
syn tes det te re sul ta tet ikke å være i strid 
med le ga li tets prin sip pet, som an ført av 
sel ska pet. Det ble vist til at sa ken gjaldt 
tolk nin gen av en be stem mel se som re pre-
sen ter te et unn tak fra de al min ne li ge vil kå-
rene for fra drags rett. Nemn da var av den 
opp fat ning at ord ly den støt ter det tolk-
nings re sul tat som nemn da har kom met til, 
og det ble også vist til at le ga li tets prin sip-
pet uan sett nor malt ikke var til hin der for 
å vel ge det tolk nings al ter na tiv som stem te 
best med de grunn leg gen de prin sip pe ne i 
lo ven, jf. Fre de rik Zim mer, Læ re bok i skat te-
rett, 6. utg. Oslo 2009 s. 49.

Nemn da vur der te der etter om sktl. § 6–15 
kun ne gi hjem mel for fra drag. Selv om 
skatt i ut gangs punk tet ikke er en fra drags-
be ret ti get kost nad, kan det kre ves fra drag 
for uten landsk skatt med hjem mel i sktl. 
§ 6–15. Be stem mel sen ly der:

«§ 6–15. Skatt og av gift på fast eien dom, 
virk som het el ler yrke m.v.

Det gis fra drag for skatt og av gift på fast 
eien dom el ler sær skilt virk som het el ler 
yrke. Det gis ikke fra drag ved skat te fri 
bruk av egen bo lig el ler fri tids bo lig, jf. 
ka pit tel 7.»

Det ble vist til at be stem mel sen sær lig 
gjaldt ei en doms skatt, ar beids gi ver av gift 
m.m., jf. Brud vik m.fl. Skattelovkommen-
taren 2003/04 s. 474 flg., men at den var 
tol ket slik at den også ga hjem mel for 
fra drag for uten land ske skat ter. Det ble 
vist til for ar bei de ne til be stem mel sen i Ot.
prp. nr. 86 (1997–1998). Av for ar bei de ne 
frem gikk det at det var en for ut set ning for 
fra drags rett etter sktl. § 6–15 at kost na den 
had de til knyt ning til inn tekt som var skat te -
plik tig i Nor ge. På bak grunn av at kil de-
skat ten i det te til fel let knyt tet seg til skat-
te fri utbytteinntekt, var vil kå ret for fra-
drags rett med hjem mel i sktl. § 6–15 ikke 
opp fylt for inn tekts året 2008.

Skat te kla ge nemn da kom etter det te til at 
det for inn tekts året 2008 ikke kun ne inn-
røm mes fra drags rett for kil de skatt knyt tet 
til ak sjer in nen for fritaksmetoden.

For inn tekts året 2009 opp stod det spørs-
mål om fra drags ret ten for kil de skatt måt te 

KIL DE SKATT? Skat te kla ge nemn da tok først stil ling til om det var hjem mel for fra drag for 
kil de skatt knyt tet til ut byt te om fat tet av fritaksmetoden for inn tekts året 2008.
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vur de res på en an nen måte på grunn av 
be stem mel sen i sktl. § 2–38 sjet te ledd. 
Re ge len tråd te i kraft 7. ok to ber 2008, og 
had de slik ord lyd inn til den ny lig ble end-
ret (end rin gen er om talt neden for):

«6) For skatt yte re som nevnt i før s te ledd 
bok stav a til h skal tre pro sent av inn tekt 
som er fri tatt for skatte plikt etter den ne 
pa ra graf, like vel an ses som skat te plik tig 
inn tekt.»

Sel ska pet had de for inn tekts året 2009 an ført 
at kil de skat ten måt te an ses på dratt for å 
er ver ve inn tekt, og at fra drags rett, i til legg til 
sktl. § 6–24 før s te ledd, også kun ne for ank res 
i sktl. §§ 6–1 jf. 6–15.Skat te kla ge nemn da 
vis te til at ord ly den i be stem mel sen var 
ge ne rell, og tal te for at tre pro sent inn tekts-
fø ring var å anse som or di nær skat te plik tig 
inn tekt. Av for ar bei de ne frem går det at 
inn tekts fø ring etter sktl. § 2–38 sjet te ledd 
er å anse som en re ver se ring av fra drag for 
kost na der knyt tet til inn tekt som er skat te fri 
etter fritaksmetoden, jf. Ot.prp. nr. 1 
(2008–2009) pkt. 6.1. De par te men tet la til 
grunn at kost na der knyt tet til skat te frie 
inn tek ter prin si pi elt sett ikke bur de være 
fra drags be ret ti get, men at di rek te av skjæ ring 
av fra drags ret ten for ei er kost na der vil le 
ska pe av grens nings pro ble mer mot and re 
fra drags be ret ti ge de kost na der i fore ta ket. 
Det ble der for inn ført en sja blon re gel som 
in ne bar at tre pro sent av skat te frie ak sje inn-
tek ter skul le inn tekts fø res.

Fi nans de par te men tet har i en ut ta lel se av 
16. juni 2011 ved rø ren de sktl. § 16–20 
før s te ledd tred je punk tum og for hol det til 
kreditbestemmelser i skat te lo ven, ut talt at 
treprosentregelen kun in ne bar at de skat te-
frie ak sje inn tek te ne ble be nyt tet som en 
be reg nings fak tor for fradragsreversering 
for de ut gif ter som ikke opp fyl te vil kå rene 
for fra drag etter sktl. § 6–1. Etter de par te-
men tets vur de ring in ne bar ikke treprosent-
regelen at ak sje inn tek ter som så dan ble 
ilagt skatt i Nor ge. Til sva rende er lagt til 
grunn i Skattedirektoratets ut ta lel se av 14. 
juni 2010 (Utv. 2010 s. 1044).

Nemn da be mer ket i den for bin del se at selv 
om for må let med be stem mel sen var re ver-
se ring av ikke fra drags be ret ti ge de kost na-
der, var treprosentinntekten like vel å anse 
som skat te plik tig inn tekt. Det ble vist til 
at det te også fulg te di rek te av ord ly den i 
sktl. § 2–38 sjet te ledd.

Spørs må let var der med hvil ken be tyd ning 
det te fikk for spørs må let om fra drag for 

kil de skatt, her un der om sktl. §§ 6–24, 6–1 
el ler 6–15 kun ne gi hjem mel for fra drag.

Nemn da vis te til at sktl. § 6–24 før s te ledd 
hel ler ikke for inn tekts året 2009 kun ne gi 
hjem mel for fra drag for kil de skatt. Inn fø-
rin gen av treprosentregelen fikk ikke 
be tyd ning for spørs må let om fra drag med 
hjem mel i sktl. § 6–24 – kil de skatt kun ne 
uan sett ikke an ses som en kost nad på dratt 
«for å er ver ve inn tekt», se nær me re drøf tel-
sen over for inn tekts året 2008.

Sktl. § 6–1 gir hjem mel for fra drag for 
«kost nad som er på dratt for å er ver ve, 
ved li ke hol de el ler sik re skat te plik tig inn-
tekt». Nemn da var av den opp fat ning at 
kil de skatt ikke kun ne an ses som en kost-
nad til å «er ver ve, ved li ke hol de el ler sik re» 
skat te plik tig inn tekt, men hel ler måt te sees 
som en kon sekvens av at man had de er ver-
vet inn tekt, se til sva rende re son ne ment for 
inn tekts året 2008 knyt tet til ord ly den i 
sktl. § 6–24 før s te ledd og Brud vik m.fl., 
Skattelovkommentaren 2003/04 Oslo s. 
395. Skat te kla ge nemn da la etter det te til 
grunn at hel ler ikke sktl. § 6–1 ga hjem mel 
for fra drag for kil de skatt.

Det nes te spørs må let var da om sktl. § 6–15 
kun ne gi hjem mel for fra drag for 2009.

Re ge len måt te etter nemn das syn an ses 
be grun net i hen sy net til å unn gå dob belt-
be skat ning.

Det ble i den for bin del se vist til Fre de rik 
Zim mer, In ter na sjo nal inntektsskatterett,  
4. utg. Oslo 2009 s. 305 og Fre de rik  
Zim mer: Inntektsbegrep og retts ut vik ling, 
Oslo 1982 s. 104–105.

At det var hen sy net til å unn gå dob belt be-
skat ning som var bak grun nen for at det 
ble gitt inn tekts fra drag for uten landsk 
inn tekts skatt, ble også un der byg get av at 
det var for ut satt at skatt yter måt te ha 
ge ne rell skatte plikt til Nor ge for å kun ne 
kre ve fra drag for uten land ske skat ter. 
Det te sam svar te med prin sip pet om at det 
er hjem sta tens opp ga ve å lem pe den ne 
typen dob belt be skat ning, jf. Skaar m.fl., 
Norsk Skatteavtalerett, Oslo 2006 s. 799.

Sel ska pet had de krevd fra drag for det 
to tale be lø pet som var be talt i kil de skatt til 
ut lan det. Nemn da fant imid ler tid at hen-
sy net bak sktl. § 6–15 om å unn gå dob-
belt be skat ning kun til sa inn tekts fra drag 
for be talt kil de skatt i ut lan det i den 
ut strek ning utbytteinntekten var be skat tet 
både i Nor ge og ut lan det.

I det te til fel let var kun tre pro sent av 
ut byt tet be skat tet i Nor ge (28 % skat te-
sats), mens hele ut byt tet var skatt lagt i 
ut lan det (10 % skat te sats). Den dobbelt-
beskattede inn tek ten ut gjor de da tre pro-
sent av utbytteinntekten. Når for må let 
med inn tekts fra dra get var å unn gå dob belt-
be skat ning, kun ne det ikke inn røm mes 
inn tekts fra drag for mer enn den uten land-
ske skat ten som falt på den dobbeltbe-
skattede inn tek ten, dvs. ti pro sent av tre-
prosentinntekten etter sktl. § 2–38 sjet te 
ledd. Ut byt tet for inn tekts året 2009 
ut gjor de kr 621 259 664. Treprosentinn-
tekten ut gjor de kr 18 637 790, og inn-
tekts fra dra get vil le der med ut gjø re  
kr 1 863 779.

For hol det til kreditreglene kun ne etter 
nemn das syn ikke til si en an nen løs ning. 
Reg lene om kreditfradrag ble end ret med 
virk ning fra 1. ja nu ar 2009. End rin gen 
gikk ut på at det ble pre si sert i sktl. 
§§ 16–20 og 16–30 at det ikke gis fra drag 
for skatt be talt i frem med stat av inn tekt 
som er skat te plik tig etter § 2–38 sjet te 
ledd, jf. Ot.prp. nr. 95 (2008–2009) kap. 7.

Etter nemn das syn til sa ikke det te at det 
kun ne nek tes inn tekts fra drag for kil de skatt 
for inn tekts året 2009. Det ble for det før-
s te vist til at det for kre dit var sær skilt 
lov re gu lert at det ikke skul le gis fra drag for 
skatt be talt i frem med stat av inn tekt som 
er skat te plik tig etter sktl. § 2–38 sjet te 
ledd, jf. sktl. §§ 16–20 før s te ledd tred je 
punk tum og 16–30 åt ten de ledd. For det 
and re ble det vist til at de hen syn som 
de par te men tet pek te på i for ar bei de ne i 
Ot.prp. nr. 95 (2008–2009), ikke slo til så 
len ge det kun ble inn røm met inn tekts fra-
drag etter sktl. § 6–15 for kil de skatt i den 
ut strek ning det fore lå dob belt be skat ning.

Skat te kla ge nemn da kom der med til at det 
ikke kun ne inn røm mes fra drag for kil de-
skatt for inn tekts året 2008. For inn tekts året 
2009 ble det inn røm met et inn tekts fra drag 
til sva rende tre pro sent av kil de skat ten.

Kom men tar
Sktl. § 2–38 sjet te ledd er end ret med 
virk ning for inn tekts året 2012. Trepro-
sentregelen gjel der ikke len ger for ak sje ge-
vins ter. Vi de re er re ge lens an ven del ses om-
rå de yt ter li ge re av gren set i kon sern for hold, 
ved at den her hel ler ikke kom mer til 
an ven del se for ut byt te mel lom kon sern sel-
ska per. Oven nevn te pro blem stil ling vil 
imid ler tid fort satt være ak tu ell hvor 
ak sje ne er eid med ei er an del la ve re enn  
90 %.


