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Be skat ning av  
uten land ske en he ter  
i Nor ge
Skat te kla ge nemn da ved 
Sen tral skat te kon to ret for 
stor be drif ter had de en sak 
til be hand ling høs ten 2011, 
i sak 2006–083SKN, der pro
blem stil lin gen var om det 
nor ske sel ska pet, A AS, 
kun ne be skat tes for inn
tek ter som var opp tjent i et 
irsk sel skap, B. Sa ken gjaldt 
inn tekts åre ne 2003–2006.

Næ rings li vet i Nor ge har de sis te åre ne 
blitt mer in ter na sjo nalt ori en tert. Det te 
med fø rer at nor ske sel ska per også har be ty-
de lig virk som het og ei er in ter es ser i sel ska-
per be lig gen de i and re land og i and re 
ju ris dik sjo ner. Det te kan in ne bæ re inter es-
san te spørs mål om – og even tu elt hvor-
ledes – de uten land ske en he te ne skal 
be skat tes i Nor ge.

I den ne sa ken eide sel skap A AS i prak sis 
det ir ske sel ska pet B 100 %. Sist nevn te 
sel skap ble stif tet i 1990 med to del ta ke re 
som et limited com pa ny – til sva rende et 
norsk ak sje sel skap. I 1998 ble sel ska pet 
om dan net til et un li mi ted com pa ny with a 
sha re ca pi tal. Sel skap B drev sted bun den 
virk som het i Ir land. Den ene del ta ke ren 
var en norsk pri vat per son, C, som satt på 
1 «ak sje», som han had de på veg ne av 
sel skap A AS. I Ir land var sel skap B an sett 
som eget skat te sub jekt, og det var be talt 
skatt til Ir land for sel ska pets virk som het.

Skat te kla ge nemn da måt te ta stil ling til tre 
pro blem stil lin ger. For det før s te hva slags 
sel skap det ir ske sel ska pet skul le klas si fi se-
res som etter nor ske skatte reg ler. Der etter 
måt te det vur de res om EU/EØS-ret ten 
sat te noen skran ker for be skat nin gen av 
sel ska pet i Nor ge. Av slut nings vis måt te det 
vur de res om skat te av ta len med Ir land 

steng te for be skat ning i Nor ge av det ir ske 
sel ska pets inn tekt. Neden for be hand les 
kun de to før s te pro blem stil lin ge ne.

Skat te kla ge nemn da tok ut gangs punkt i at 
det ir ske sel ska pet var re gi strert i Ir land og 
var re gu lert av irsk sel skaps rett. Etter 
nemn das syn var det ikke tvil somt at det 
ir ske sel ska pet etter ir ske pri vat retts li ge 
reg ler kun ne an ses som et sel skap. Selv om 
en inn ret ning pri vat retts lig ble an sett som 
et sel skap etter det ak tuelle lan dets reg ler, 
måt te man ved den kon kre te vur de rin gen 
ved inntektslikningen i Nor ge, leg ge til 
grunn be gre pe ne i norsk rett ved vur de rin-
gen og klas si fi se rin gen.

Selskapslikning
Skat te kla ge nemn da be hand let først spørs-
må let om hvil ken klas si fi ka sjon det ir ske 
sel skap B skul le ha i Nor ge. Et un li mi ted 
com pa ny had de iføl ge sel ska pet ikke noen 
be grens ning ved rø ren de ei er nes an svar. 
Ei er nes an svar i et un li mi ted-sel skap inn-
tråd te etter irsk rett iføl ge sel ska pets råd-
giver først når sel ska pet ble lik vi dert. En 
lik vi da sjon kun ne imid ler tid være både 

fri vil lig og ufri vil lig, og den ble be slut tet 
av den ir ske «High Court» for ek sem pel i 
en situa sjon hvor sel ska pet ikke var i stand 
til å be ta le sin gjeld. Der som sel ska pet 
etter nor ske skatte reg ler skul le selskapslig-
nes, vil le ikke Nor ge ha be skat nings ret ten, 
da det ir ske sel ska pet ikke var hjem me hø-
ren de i Nor ge. Det te for ut sat te at det ir ske 
sel skap B ble an sett som et ak sje sel skap 
el ler som et an net selv sten dig skat te sub-
jekt, jf. sktl. § 2–2 før s te ledd.

Skat te kla ge nemn da drøf tet først om den 
uten land ske sel skaps for men til det ir ske 
sel ska pet B til svar te et norsk (ma te ri elt, 
for melt ikke-stif tet) ak sje sel skap som 
nevnt i skat te lo ven § 2–2 før s te ledd bok-
stav a.

Med ak sje sel skap for stås etter ak sje lo ven 
§ 1–1 an net ledd «et hvert sel skap hvor 
ikke noen av del ta ker ne har per son lig 
an svar for sel ska pets for plik tel ser, udelt 
el ler for de ler som til sam men ut gjør sel-
ska pets sam le de for plik tel ser, hvis ikke noe 
an net er fast satt i lov». Det av gjø ren de vil 
være del ta ker nes an svar for sel ska pets for-
plik tel ser. Det er ikke noe i vei en for at 
del ta ker ne i et ak sje sel skap på tar seg et 
per son lig an svar for vis se av sel ska pets 
for plik tel ser, for ek sem pel i form av en 
kau sjon (ga ran ti) el ler lig nen de. Det er 
først der som del ta ker ne på tar seg et al min-
ne lig an svar for selskapsforpliktelsene at 
det ikke kan være tale om et ak sje sel skap.

Ak sje lo vens an ven del ses om rå de er ne ga tivt 
av gren set. I lo ven er det an gitt hvil ke vil-
kår som ikke må være til ste de for at et 
sel skap skal være om fat tet av lo ven, og der-
med an ses som ak sje sel skap. In gen av sel-
skapsdeltakerne må ha per son lig an svar for 
sel ska pets for plik tel ser.

I og med at ak sje lo ven lar an svars for men 
være av gjø ren de for de fi ni sjo nen av ak sje-

IR SKE INN TEK TER: Sa ken gjaldt om 
norsk sel skap kun ne be skat tes for inn tek ter 
som var opp tjent i et irsk sel skap.
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sel skap – og lo vens vir ke om rå de – ble det 
av gjø ren de å brin ge den ne på det rene. 
Som re gel vil an svars for men være re gu lert i 
ved tek te ne og sel skaps av ta len. I sel skaps-
do ku men te ne frem kom det i pkt. 3 at:

«The liability of the members is un li mi ted.»

Det te ut gangs punk tet var ikke fra ve ket 
noen and re ste der i sel skaps do ku men te ne. 
Nemn da la så le des til grunn at del ta ker nes 
an svar for sel ska pets for plik tel ser var ube-
gren set.

Etter skat te kla ge nemn das syn trakk det te 
klart i ret ning av at den uten land ske sel-
skaps for men, etter nor ske sel skaps retts li ge 
reg ler, ikke kun ne li ke stil les med et norsk 
ak sje sel skap. An svars be grens nin gen til den 
inn skut te ak sje ka pi ta len var helt sent ral for 
å kun ne an ses som et ak sje sel skap. Når 
det te helt sent rale kjen ne teg net mang let, 
kun ne man ikke leg ge til grunn at sel ska-
pet kun ne være et ak sje sel skap. Det te trakk 
i ret ning av at sel ska pet for nor ske skat te-
for mål ikke skul le selskapslignes.

Nemn da drøf tet også for hol det til sktl. 
§ 2–2 før s te ledd bok stav e. Be stem mel sen 
om fat ter and re sel ska per og sam men slut-
nin ger enn de som er eks pli sitt opp reg net 
tid li ge re i pa ra gra fen. Be stem mel sen gjel-
der kun for uten land ske sel ska per som har 
be gren set an svar, jf. at «sel ska pets for plik-
tel ser er be gren set til sel ska pets ka pi tal». 
Nemn da vis te også til bo ken Zim mer/
BAHR Be drift, sel skap og skatt, 5. ut ga ve, 
hvor det på s. 259 het:

«Mest prin si pi ell er bok stav e som om fat-
ter sel ska per og sam men slut nin ger som 
noen eier formuesandeler i el ler mot tar 
inntektsandeler fra, når del ta ker nes an svar 
er be gren set til den inn skut te ka pi ta len.» 
(un der stre ket her).

Nemn da had de fun net at det ir ske sel ska-
pet ikke had de be gren set an svar for «ak sjo-
næ re ne». Sel skaps for men til det ir ske sel-
ska pet falt så le des uten for vir ke om rå det til 
sktl. § 2–2 før s te ledd bok stav e.

Sel ska pet had de i kla gen til skat te kla ge-
nemn da an ført at man ved klas si fi se rin gen 
av det ir ske sel ska pet måt te ta ut gangs-
punkt i sel skaps ret ten i ut lan det. Nemn da 
var ikke enig i det te. Ved fast leg gel sen av 
det sel skaps retts li ge inn hol det tok nemn da 
ut gangs punkt i hvor dan sel ska pet frem stod 
etter irsk rett, her un der de frem lag te ved-
tek te ne. Men ved vur de rin gen av hvil ken 
klas si fi ka sjon sel ska pet skul le ha etter 

norsk rett (sub sum sjo nen), tok nemn da 
ut gangs punkt i de nor ske skat te reg le ne og 
for tolk nin gen av dis se. Vur de rin gen av 
rek ke vid den av de nor ske skat te reg le ne 
vil le være kon kret på bak grunn av in tern 
norsk sel skaps- og skat te lov giv ning. Det 
var etter nemn das syn etab lert rett at uten-
land ske sel skaper – for nor ske skat te for mål 
– skul le klas si fi se res på bak grunn av norsk 
in tern rett. Det te gjaldt også uten land ske 
sel skaper hjem me hø ren de i EU/EØS- 
om rå det. Nemn da vis te her til Zim mer/
BAHR Be drift, sel skap og skatt, 5. ut ga ve 
Oslo 2010 på side 319, hvor man for tol ket 
Ot. prp. nr. 1 (2004–2005) pkt. 6.5.2.1 
slik at:

«Det te ty der på at det er av gjø ren de hvor-
dan sel skaps for men vil le blitt skat te mes sig 
be hand let i Nor ge.»

På bak grunn av norsk sel skaps- og skat te-
rett fant skat te kla ge nemn da at det ir ske 
sel ska pet B had de del ta ke re med «per son-
lig an svar for sel ska pets for plik tel ser, udelt 
el ler for de ler som til sam men ut gjor de 
sel ska pets sam le de for plik tel ser,…». Det te 
var etter nemn das syn ufor en lig med sel-
skapsligning etter sktl. § 2–2 før s te ledd.

Skat te lo ven § 2–2 bok stav c – gjen si dig 
for sik rings sel skap
Sel ska pet had de vi de re an ført at det ir ske 
sel ska pet måt te klas si fi se res «… på sam me 
måte som nor ske skat te sub jek ter med 
til sva rende an svars form (gjen si di ge for sik-
rings sel skap).»

Sktl. § 2–2 før s te ledd bok stav c ly der slik:

«Plikt til å sva re skatt har føl gen de sel ska-
per mv. så fremt de er hjem me hø ren de i 
ri ket:

c. gjen si dig for sik rings sel skap»

Gjen si di ge for sik rings sel ska per er egne 
skat te sub jek ter etter sktl. § 2–2 før s te ledd 
bok stav c, til tross for at med lem me ne har 
et an svar for sel ska pets for plik tel ser.

Sel ska pet had de an ført at an svars for men 
til det ir ske sel ska pet var lik den an svars-
for men som de nor ske gjen si di ge for sik-
rings sel ska pe ne Gard og Skuld had de, og 
at li ke be hand lings prin sip pet til sa at det 
ir ske sel ska pet bur de be hand les på sam me 
måte. Sel skap B drev ikke for sik rings virk-
som het i Ir land.

Nemn da var ikke enig i den ne an før se len. 
Iht. lov 10. juni 2005 nr. 44 om for sik-

rings sel ska per, pensjonsforetak og de res 
virk som het mv. kap. 4., er det egne reg ler 
for stif tel se mv. av sli ke sel ska per. Etter 
sam me lovs § 2–1 kan ikke et for sik rings-
sel skap dri ve virk som het uten til la tel se av 
Kon gen, som kan set te vil kår for til la tel-
sen. Krav om kon se sjon gjel der ikke for 
sel ska per som har sitt ho ved se te i et an net 
land in nen for EØS. Reg ler for etab le ring 
av sli ke sel ska per i Nor ge føl ger av lo vens 
ka pit tel 14.

Sær reg le ne for gjen si di ge for sik rings sel ska-
per i sktl. § 2–2 før s te ledd bok stav c 
kun ne etter nemn das syn ikke di rek te 
over fø res til uten land ske sel ska per som 
drev en an nen type virk som het enn for sik-
rings virk som het. At det ir ske sel ska pet 
kun ne ha sam me an svars form som et 
norsk gjen si dig for sik rings sel skap, in ne bar 
ikke at sel ska pet kun ne på be ro pe seg sær-
reg le ne for skatt leg ging etter sktl. § 2–2 
før s te ledd bok stav c, når sel ska pet ikke 
drev sam me virk som het el ler var un der lagt 
sam me lov verk som det den ne be stem mel-
sen var myn tet på.

Si den det re le van te sam men lig nings grunn-
la get var nor ske sel ska per mv., måt te de 
nor ske vil kå rene for å bli vur dert som et 
eget skat te sub jekt være opp fylt av uten-
land ske sel ska per. Sel ska pet opp fyl te ikke 
vil kå rene for å an ses som et gjen si dig for-
sik rings sel skap i Nor ge.

Sel ska pet had de vi de re an ført at det var 
an svars for men som gjor de at nor ske gjen-
si di ge for sik rings sel skap som Gard og 
Skuld var egne skat te sub jek ter, ikke virk-
som he ten de drev el ler det for hold at de 
var un der gitt for sik rings virk som hets lo ven.

Nemn da la til grunn at for sik rings sel ska-
pe ne Gard og Skuld falt inn un der sktl. 
§ 2–2 før s te ledd bok stav c. Ak sje sel ska per 
som selskapslignes, var etter nemn das syn 
en fel les be teg nel se på sel ska per som kun ne 
dri ve en uli ke ar tet virk som het. For å fal le 
inn un der reg lene for gjen si di ge for sik-
rings sel ska per, var det ikke til strek ke lig at 
sel ska pe ne had de lik an svars form. Det 
av gjø ren de for å kun ne om fat tes av reg lene 
i sktl. § 2–2 før s te ledd bok stav c var virk-
som he ten sel ska pet drev og lov giv nin gen 
skatt yter var un der gitt. Etter nemn das syn 
ble det te un der byg get av Fi nans de par te-
men tets brev av 26. mai 1999, inn tatt i 
Utv. 1999 på s. 1320. Spørs må let gjaldt 
hvor vidt en pen sjons kas se kun ne li ke stil les 
med et gjen si dig liv sel skap etter reg lene i 
den da væ ren de selskapsskatteloven § 1–1 
nr. 1. Etter de par te men tets opp fat ning var 
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det en for ut set ning for å li ke stil le et gjen si-
dig liv sel skap og en pen sjons kas se i skat te-
mes sig sam men heng at pen sjons kas sen ble 
re gu lert av den da væ ren de for skrift av  
19. feb ruar 1993 nr. 117 om for sik rings-
virk som hets lo vens an ven del se på pen sjons-
kas ser og pen sjons fond.

Skat te kla ge nemn da var der for ikke enig 
med sel ska pet i at det ir ske sel ska pet skul le 
lig nes i sam svar med reg lene om gjen si di ge 
for sik rings sel ska per.

An nen lik nings prak sis
Sel ska pet had de lagt frem et ved tak fra 
skat te kla ge nemn da ved Sen tral skat te kon-
to ret for uten lands sa ker (SFU). Ved ta ket 
gjaldt for et bri tisk sel skap for inn tekts-
åre ne 2002 og 2005–2006. Sa ken gjaldt 
hvor vidt et bri tisk sel skap had de krav på 
re fu sjon av kil de skatt på de ak sje ut byt ter 
sel ska pet mot tok fra nor ske sel ska per de 
ak tuelle inn tekts år.

Av ved ta ket frem kom det at sel ska pet var 
et «un li mi ted com pa ny» hjem me hø ren de i 
Stor bri tan nia. Vi de re frem kom det at sel-
ska pet had de en del ta ker og, etter skat te-
kla ge nemn da ved SFU sitt syn, langt på 
vei til svar te et norsk all menn ak sje sel skap. 
Etter bri tisk rett var sel ska pet et eget skat te-
sub jekt i Stor bri tan nia. Skat te kla ge-
nemn da ved SFU kom etter en kon kret 
vur de ring til at det uten land ske sel ska pet 
skul le klas si fi se res som et ak sje sel skap.

Skat te kla ge nemn da fant grunn til å leg ge 
be gren set vekt på ved ta ket som var lagt 
frem fra SFU. Skat te kla ge nemn da ved 
SFU had de ikke fore tatt en inn gå en de 
drøf tel se av om det bri ti ske sel ska pet, for 
nor ske skat te for mål, skul le an ses som et 
norsk ak sje sel skap el ler et an svar lig sel skap.

Høy es te rett har opp stilt noen grunn leg-
gen de krav for at lig nings prak sis skal 
kun ne gis vekt som retts kil de. Lig nings-
prak sis må være vel over veid og ha fore lig-
get over et visst tids rom. Vi de re må prak sis 
ha vært kon se kvent, og det spørs målet som 
had de skapt prak sis, måt te være ofte fore-
kom men de.

Skat te kla ge nemn da var ikke kjent med at 
det te en kelt stå en de ved ta ket had de gitt 
grunn lag for noen fast lig nings prak sis av 
un li mi ted-sel ska per for nor ske skat te for-
mål. SFS had de vært i kon takt med SFU, 
som had de opp lyst at de ikke had de tatt 
stil ling til klas si fi ka sjo nen av un li mi ted-
sel ska per i and re sam men hen ger. Det 
fore lå så le des ikke noen fast etab lert lig-

nings prak sis for den ne typen sa ker. 
En kelt stå en de ved tak, hvor den ak tuelle 
pro blem stil ling ikke had de vært nær me re 
pro ble ma ti sert, ble til lagt li ten retts kil de-
mes sig vekt av Høy es te rett i bl.a. Rt. 1975 
s. 992 Hjel maas Lar sen.

Et en kelt stå en de ved tak kun ne der for ikke 
uten vi de re leg ges til grunn for løs nin gen i 
den ne sa ken. Både fak tum og retts lig fo kus 
for å kom me frem til det kon kre te re sul ta-
tet i SFU-ved ta ket var for skjel lig fra den ne 
sa ken. Skatt yter had de på be ropt seg Høy-
es te retts dom men inn tatt i Rt. 2007 s. 203 
Kvær ner ved rø ren de lik hets prin sip pet. 
Dom men vis te at hvor det var etab lert en 
guns tig prak sis for en skatt yter grup pe, 
måt te lig nings myn dig he tene leg ge den 
sam me guns tige prak si sen til grunn for 
and re grup per i til sva rende situa sjon, når 
det ikke var noen sak lig grunn til å gjø re 
for skjell. Etter nemn das syn var det sak lig 
grunn lag for å gjø re en for skjell i den ne 
sa ken i for hold til sa ken som ble be hand let 
ved SFU.

Deltakerligning av det ir ske 
sel ska pet i Nor ge
Deltakerlikning av uten land ske sel ska per 
etter in tern norsk rett
For at det skal fore lig ge et rettsfellesskap 
som fal ler inn un der selskapslovens reg ler, 
kre ves det etter sel skaps lo ven § 1–1 før s te 
ledd at den øko no mis ke virk som he ten 
som ut øves, må ha minst to del ta ke re. 
Der som det kun er én del ta ker, vil det ikke 
fore lig ge noe rettsfellesskap (sel skap), men 
iste den være et enkeltpersonforetak. Det 
ir ske sel ska pet var for melt sett stif tet med 
to del ta ke re. Den ene del ta ke ren (pri vat-
per so nen) syn tes imid ler tid sam ti dig med 
stif tel sen å ha dis tan sert seg fra sin sel-
skapsdeltakelse gjen nom sig ne rin gen av en 
«Declaration of Trust».

I Ot.prp. nr. 17 (1992–93), un der pkt. 2.1 
om an ven del se av reg lene for nettoligning, 
var det ut talt at det var det ma te rielle sel-
skapsbegrep som var av gjø ren de for om et 
sel skap skul le deltakerlignes el ler ikke. Hva 
som skul le reg nes som an svar lig sel skap, 
kom man ditt sel skap mv. måt te av gjø res 
etter sel skaps retts li ge reg ler. Reg lene om 
deltakerligning gjel der også for nor ske 
del ta ke re i «uten land ske sel ska per».

For at deltakerligning skul le kun ne fore tas, 
måt te minst én av del ta ker ne i det uten-
land ske sel ska pet ha et ube gren set an svar 
for sel ska pets for plik tel ser. Som vist oven-
for, frem kom det av be stem mel sen i ved-
tek te ne at det te vil kå ret var opp fylt.

For å bli an sett som et deltakerlignet sel-
skap måt te det ir ske sel ska pet B fal le inn 
un der an ven del ses om rå det for deltakerlig-
ning i sktl. § 10–40. Det te in ne bar at det 
ir ske sel ska pet måt te vur de res på til sva-
rende måte og etter sam me prin sip per som 
om det var norsk, og på bak grunn av 
in tern norsk sel skaps- og skat te lov giv ning. 
I mot satt fall vil le nor ske del ta ke re i uten-
land ske sel skaper kun ne blitt deltakerlig-
net i stør re ut strek ning enn del ta ke re i 
nor ske sel skaper, og en slik for stå el se 
kun ne ikke leg ges til grunn uten kla re 
hol de punk ter i lov el ler for ar bei der. Sent-
ralt i vur de rin gen av hvor vidt det ir ske 
sel skap B var av en art som var om fat tet av 
sel skaps lo ven, var om det i sel skap B utøv-
des en øko no misk virk som het «for to el ler 
fle re del ta ke res fel les reg ning og ri si ko», og 
om «minst en av del ta ker ne har et ube-
gren set, per son lig an svar for virk som he-
tens sam le de for plik tel ser».

Had de det ir ske sel ska pet to del ta ke re?
Hvor vidt pri vat per so nen C var å anse som 
del ta ker i det ir ske sel ska pet B i selskapslo-
vens for stand, måt te av gjø res på bak grunn 
av en to tal vur de ring av hvil ke ret tig he ter 
og plik ter ved kom men de had de i sel ska pet 
og om fan get av dis se.

Sel skap B had de to del ta ke re, A AS og 
pri vat per so nen C. Det var opp lyst at C 
had de én ak sje i sel ska pet. Etter nemn das 
syn var det ikke noe min ste krav til hvor 
stor ei er an del en del ta ker måt te ha for at 
sel ska pet skal kun ne deltakerlignes. Det 
var også lagt frem et ak sje ei er be vis hvor det 
frem kom at C had de en ak sje i sel ska pet.

Etter nemn das syn kun ne det, til tross for 
det oven stå en de, stil les spørs mål ved om C 
etter skat te lo ven § 10–40 kun ne an ses som 
en re ell del ta ker i sel ska pet. Slik nemn da 
tol ket de frem lag te do ku men te ne, kun ne 
C kre ve å bli holdt ska des løs av A AS der-
som han skul le bli an svar lig for å dek ke et 
even tu elt pen ge krav som ble ret tet mot 
ham, som føl ge av hans po si sjon i sel ska pet.

Ka rak te ris tisk for del ta ke re i et sel skap 
etter sel skaps lo ven vil være at de sit ter 
igjen med en «rest» til for de ling, en ten 
res ten er po si tiv el ler nega tiv. Slik av ta le-
for hol det mel lom par te ne var re gu lert, 
vil le ikke C kun ne sit te igjen med noen 
rest til for de ling, en ten res ten var po si tiv 
el ler nega tiv. Et even tu elt over skudd som 
ble ut be talt til C, vil le han måt te sen de 
vi de re til A AS. Den ene ak sjen i sel ska pet 
som C had de, in ne bar etter nemn das syn 
ikke noen (øko no misk) rea li tet for C.

Skatt Sen tral skat te kon to ret for stor be drif ter
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Skat te kla ge nemn da be mer ket vi de re at 
sel skaps lo ven § 2–25 gir reg ler om at for-
de ling av over skudd (og un der skudd), og 
at be stem mel sen kun ne fra vi kes ved av ta le, 
jf. be stem mel sens fjer de ledd. Be stem mel-
sen for ut sat te imid ler tid at over skud det 
skul le for de les – den en kelte del ta ker 
had de krav på an del av over skud det – 
be stem mel sen og av ta le fri he ten gjaldt bare 
spørs må let om hvor dan den ne for de lin gen 
skul le skje. Det stod in tet i be stem mel sen, 
ei hel ler i teo rien, om at det kun ne av ta les 
at en del ta ker ikke skul le ha an del i over-
skud det, slik til fel let var i vår sak. Skat te-
kla ge nemn da la så le des til grunn at både 
selskapslovens for ar bei der og ju ri disk teo ri 
anså plik ten til å dek ke et even tu elt un der-
skudd og ret ten til an del av et even tu elt 
over skudd fra virk som he tens drift som 
me get sent rale, og nær mest av gjø ren de 
mo ment, for å bli an sett som del ta ker i 
selskapslovens for stand.

I Høy es te retts dom i Rt. 1989 s. 296 Safe 
Drilling kom ret ten til at in ves to re ne måt te 
an ses som del ta ke re. Høy es te rett anså in ves-
to re nes rett til an del av over skud det som en 
side ved for hol det som tal te av gjø ren de mot 
å anse in ter es sen te ne som lån gi ve re, og for å 
anse dem som del ta ke re.

Skat te kla ge nemn da vis te i til legg til ut ta-
lel sen fra Fi nans de par te men tet, inn tatt i 
Utv. 1986 s. 459, hvor de par te men tet fant 
at et dansk kom man ditt sel skap ikke kun ne 
an ses som et deltakerlignet sel skap for 
nor ske skat te for mål. De par te men tet la til 
grunn at komplementarens ube gren se de 
an svar måt te ha et visst mi ni mum av rea li-
tet. I det ak tuelle til fel let had de komple-
mentaren ver ken ei er an del i sel ska pet el ler 
an del av over skudd. De par te men tet la også 
vekt på at komplementaren hel ler ikke 
had de mu lig het til å byg ge opp ka pi tal for 
å møte et even tu elt an svar for sel ska pets 
for plik tel ser på an nen måte.

Ved av gjø rel sen av om det fore lå et sel skap, 
kun ne det etter nemn das syn også ha en 
viss, om enn be gren set be tyd ning, hvor le des 
del ta ker ne selv opp fat tet og be teg net sam-
arbei det. Sel skap A AS had de i regn ska pet 
ikke an sett C som del ta ker i sel ska pet.

Slik skat te kla ge nemn da så det, had de 
in gen av par te ne be hand let kon struk sjo-
nen som et deltakerlignet sel skap i sine 
lig nings opp ga ver. Hvor dan par te ne selv 
had de opp fat tet sel ska pet had de etter 
nemn das syn en viss, om enn be gren set 
be tyd ning. Det av gjø ren de vil le være hvil-
ken øko no misk virk som het som var ut øvet 

av del ta ker ne i fel les skap og for de lin gen av 
et even tu elt over-/un der skudd.

Kon klu sjo nen var så le des at skat te kla ge-
nemn da ikke la til grunn at pri vat per so nen 
C had de sli ke øko no mis ke ret tig he ter el ler 
for plik tel ser i det ir ske sel ska pet B som 
til sa at C var å anse som del ta ker i det 
ir ske sel ska pet etter sel skaps lo ven § 1–1 
før s te ledd. Når det ir ske sel ska pet B etter 
nemn das syn kun had de en del ta ker, dvs. 
sel skap A AS, kun ne det ir ske sel ska pet 
hel ler ikke deltakerlignes etter skat te lo ven 
§ 10–40. Kon se kven sen av det te var at det 
ir ske sel ska pet skul le be skat tes til sva rende 
en «fi li al» av det nor ske sel ska pet A AS, 
for di ak ti vi te ten var ut øvd for den nor ske 
eie rens reg ning og ri si ko.

EØSan førs ler
Sel ska pet had de i kla gen an ført at det opp-
rin ne li ge ved ta ket var i strid med EF-ret-
tens prin sipp om mu tual recognition av 
and re lands sel skaps for mer. Etter sel ska-
pets syn vis te EF-dom sto lens dom i Uber-
seering (sak C-208/00) at det ir ske sel ska-
pet, som var opp ret tet i med hold av irsk 
lov, måt te aner kjen nes av nor ske myn dig-
he ter. Hvis ikke, vil le en in ves tor fin ne det 
mind re in ter es sant å in ves te re i et irsk 
sel skap enn et norsk, og det te vil le være en 
re strik sjon som ikke kun ne for sva res i 
tvin gen de all men ne hen syn. Den høye re 
be skat nin gen ved salg av ak sje ne vil le også 
være en re strik sjon som ikke kun ne for sva-
res i tvin gen de all men ne hen syn.

Skat te kla ge nemn da var ikke enig i sel ska-
pets retts li ge ut gangs punkt. På skat te om-
rå det kun ne det sies at en hver skatt leg ging 
i og for seg in ne bar en re strik sjon. Men 
EØS-av ta len kun ne ikke for stås slik at den 
for bød skatt leg ging. Den måt te for stås slik 
at det var reg ler som in ne bar sær li ge 
re strik sjo ner på gren se over skri den de trans-
ak sjo ner som kun ne ram mes.

EF-dom sto lens sak C-208/00 Uberseering 
had de etter nemn das me ning li ten re le vans 
ved vur de rin gen av den fore lig gen de sak. 
Dom men gjaldt et sel skap som var stif tet 
etter ne der landsk lov giv ning, men som av 
tys ke myn dig he ter ikke ble an sett for å ha 
retts ev ne, og der med parts ev ne for de 
tys ke dom sto le ne med tan ke på å gjø re 
ret tig he ter gjel den de i hen hold til en inn-
gått kon trakt i Tysk land. Det te ble av 
EF-dom sto len an sett for å være en re strik-
sjon som var i strid med etab le rings fri he-
ten. Hel ler ikke tvin gen de all men ne hen-
syn kun ne for sva re det te.

I den fore lig gen de sak er det tale om 
be skat ning, og ikke om nek tel se av 
ut øvel se av parts ev ne. Den lø pen de ir ske 
inn tek ten ble ikke be skat tet har de re i 
Nor ge enn hva som gjaldt for and re et ter-
skudds plik ti ge. Det fore lå der for ikke en 
di rek te dis kri mi ne ring av den ir ske fi li alen 
i Nor ge. At et even tu elt salg av ak sje ne ble 
be skat tet an ner le des enn nor ske sel ska per 
som falt in nen for fritaksmetoden i sktl. 
§ 2–38, var hel ler ikke noen dis kri mi ne-
ring. Også nor ske sel ska per som falt uten-
for fritaksmetoden, vil le i ut gangs punk tet 
bli be skat tet an ner le des enn sel ska per som 
falt in nen for. Det te var en kon sekvens av 
lov tolk nin gen av be stem mel sen. Skat te-
klage nemn da var der for ikke enig i at den 
fore tat te be skat nin gen av «fi li alen» i Ir land 
var i strid med mu tual recognition- 
prin sip pet in nen for EU/EØS-ret ten.

Sel ska pet had de også an ført at selv om den 
uten land ske sel skaps for men ikke fan tes i et 
land, vil le ikke det te i seg selv kun ne 
be grun ne en for skjells be hand ling, jf.  
pre miss 50 i Aber deen-dom men (sak 
C-303/07). Etter nemn das syn fore lå det 
imid ler tid in gen for skjells be hand ling i 
for hold til til sva rende nor ske sub jek ter i 
den fore lig gen de sak. Etter nemn das syn 
kun ne ikke pre miss 50 i Aber deen-dom-
men trek kes så langt at det ir ske sel ska pet, 
for nor ske skat te for mål, en ten skul le lik nes 
som et eget skat te sub jekt el ler deltakerlig-
nes i Nor ge, til tross for at sel skaps for men 
ikke fan tes i norsk sel skaps lov giv ning.

Skat te kla ge nemn da la til grunn at det oven-
stå en de ikke in ne bar noen dis kri mi ne ring 
av det ir ske sel ska pet. Be grun nel sen for 
skat te kla ge nemn das løs ning var at det ikke 
fan tes noen til sva rende sel skaps for mer i 
norsk rett. Så vidt nemn da var kjent med, 
fan tes det hel ler in gen fellesskapsrettslige 
reg ler som re gu ler te klas si fi ka sjons spørs må-
let in nen for EØS-ret ten. EØS-ret ten lot 
sta te ne selv re gu le re om et uten landsk sel-
skap var trans pa rent, halv trans pa rent el ler 
ikke-trans pa rent for skat te mes si ge for mål. 
Skat te kla ge nemn da opp rett holdt der for 
kon to rets kontorvedtak.

Søks måls fris ten på seks må ne der for å 
prø ve ved ta ket retts lig er ennå ikke ut løpt.


