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Ulov fes tet gjen nom skjæ ring ved ut fi sjo ne ring av fast eien dom:

Uklar retts til stand 
med be hov for  
opp ryd ding

NB! Pass på at de en kelte un der strek nin ge ne ikke for svin-
ner

Illu stra sjo ner

Bruk bil det hus tid lig i ar tik ke len med bil de teks ten:

Kjedbeskatning bru kes un der mel lom tit te len Fritaksmeto-
den med bil de teks ten:

Ad vo kat full mek tig
Per Da ni el Ny berg
KPMG Law Ad vo kat fir ma

Ad vo kat full mek tig
Da ni el L. Høg tun
KPMG Law Ad vo kat fir ma

Artikkelen er forfattet av:
Vi vil i den ne ar tik ke len for sø ke å be ly se nå væ ren de 
retts til stand når det gjel der ulov fes tet gjen nom skjæ ring 
ved ut fi sjo ne ring av fast eien dom i for bin del se med salg 
av ak sjer sam ti dig som vi drøf ter om, og even tu elt når, 
ulov fes tet gjen nom skjæ ring kan be nyt tes i lys av for må
le ne bak reg lene. 1 2 3

1 Artikkelen står for forfatternes egen regning og representerer ikke nødvendigvis synspunktene til KPMG. Artikkelforfatterne 
er ikke involvert i noen av de omtalte sakene.

2 Takk til Anders H. Liland for nyttige innspill.
3 Problemstillingen denne artikkelen omhandler er også behandlet i artikkelen «Fisjon med påfølgende skattefritt salg av aksjer 

– spørsmål om skattemessig gjennomskjæring», Skatterett nr. 2 2005 side 128 av Bjørn S. Slåtta.

To for mer for trans ak sjo ner 
Et sel skap som øns ker å sel ge en eien dom, 
kan pri mært gjø re det te gjen nom to  
for mer for trans ak sjo ner – salg av sel ve 
ei en dom men, el ler salg av ak sjer i et sel-
skap som eier ei en dom men. Salg av ak sjer 
er den mest van li ge transaksjonsformen  
i Nor ge, sær lig for ver di ful le ei en dom mer. 
Bak grun nen for det te er bl.a. at det ikke 
be las tes do ku ment av gift, for di av skriv-
nings sat sen for eien dom er lav og for di 
tomt ikke kan av skri ves. Salg av sel ve 
ei en dom men vil nor malt med fø re ge vinst-
be skat ning for av hen der. Salg av ak sjer 
kan der imot skje skat te fritt un der fritaks-
metoden. Ak sje salg er så le des for del ak tig 
både for sel ger, som ikke skatt leg ges for 
ge vins ten, og for kjø per som kan få 
ak sje ne i ei en doms sel ska pet til en la ve re 
pris enn sel ve ei en dom men.

Da salg av ak sjer er den van lig ste for men, 
er det na tur lig for en in ves tor å or ga ni se re 
seg slik at eien dom lig ger i egne sel ska per. 
Det er like vel slik at ikke alle er så for ut se-
en de at de umid del bart or ga ni se rer seg  
i tråd med markedsnormen. I sli ke til fel ler 

vil ei en dom men(e) ofte være in klu dert  
i sel ska per med and re ei en de ler og øv rig 
virk som het. Hvis en er så «uhel dig» at en 
ikke har or ga ni sert seg i tråd med nor men 
og får et til bud om å sel ge ei en dom men, 
el ler plut se lig øns ker å sel ge ei en dom men, 
kan det opp stå util sik te de skat te mes si ge 
ut ford rin ger. Det te kan lø ses ved skat te-
nøy tralt å ut fi sjo ne re ei en dom men til et 
nytt sel skap, for der etter å sel ge ak sje ne  
i det te sel ska pet, el ler om vendt, sel ge først 
for så å fi sjo ne re. 

Det er sli ke skat te mo ti ver te utfisjoneringer 
i for bin del se med ak sje salg (trans ak sjo ner) 
som skat te myn dig he te ne ofte øns ker  
å gjennomskjære ba sert på den ulov fes te de 
om gå el ses nor men. Vi er kri tis ke til at ulov-
fes tet gjen nom skjæ ring be nyt tes på den ne 
ty pen trans ak sjo ner.

Ulov fes tet gjen nom skjæ ring 
Den ulov fes te de om gå el ses nor men er 
ba sert på retts prak sis, og det er enig het om 
at den be står av en to led det vur de ring, 
grunn vil kå ret og to tal vur de rin gen. Nor-

men er blant an net be skre vet av Høy es te-
rett i Hexdom men4.

Grunn vil kå ret
For at grunn vil kå ret skal opp fyl les, må 
ho ved for må let med fi sjo nen og ak sje sal get 
være å spa re skatt:

 «Det er etter det te et nød ven dig vil kår for 
gjen nom skjæ ring at skat te be spa rel se frem-
står som den klart vik tig ste mo ti va sjons-
fak tor for dis po si sjo nen. Ved av gjø rel sen av 
om skat te be spa rel se frem står som den klart 
vik tig ste mo ti va sjons fak tor, må det tas 
ut gangs punkt i de sam le de virk nin ger av 
dis po si sjo nen. Den skat te retts li ge virk ning 
må sam men hol des med and re virk nin ger. 
For at gjen nom skjæ ring skal kun ne fore tas, 
må den skat te retts li ge virk ning frem stå 
som den klart vik tig ste mo ti va sjons fak tor 
for skatt yte ren.»5 (Våre un der stre kin ger).

At ut fi sjo ne ring av en eien dom med tan ke 
på et salg kan være skat te mo ti vert, kan nok 
de fles te enes om. Spørs må let om skat te-

4 Rt. 2007 s. 209.
5 Hex-dommen Note 42.

For fat ter ne job ber med na sjo nal og in ter na sjo nal  
be drifts be skat ning.
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bespa rel sen er den klart vik tig ste mo ti va-
sjons fak to ren be ror åpen bart på sa kens 
kon kre te fak tum. Vur de rin gen må fore tas 
ba sert på en sam let vur de ring av opp lys-
nin ge ne i sa ken, hvor det blant an net må 
tas hen syn til hvil ke virk nin ger dis po si sjo-
nen har. I Hex-dom men er det ut talt at: 
«[d]ersom den do mi ne ren de virk ning av 
dis po si sjo nen er at skatt yte ren spa rer skatt, 
og den ne skat te be spa rel se er av noe 
om fang, er det en sterk presumsjon for at 
den ne har vært den vik tig ste mo ti va sjons-
fak tor.»6

Der som en eien dom blir ut fi sjo nert kort 
tid før el ler etter at den blir solgt gjen nom 
ak sje salg, er fi sjo nen tro lig gjen nom ført 
med tan ke på at det skal gjennom fø res et 
salg av ei en dom men ved ak sje salg. I den 
prak si sen som fore lig ger, sy nes det lagt til 
grunn at den klart vik tig ste mo ti va sjons-
fak to ren i sli ke til fel ler auto ma tisk er skat te-
be spa rel se. Det er like vel slik at fi sjo nen 
ikke all tid kan ses i sam men heng med det 
et ter føl gen de ak sje sal get. Fre de rik Zim mer 
for mu le rer kra vet til sam men heng: 

«Fle re trans ak sjo ner kan imid ler tid bare ses 
i sam men heng «der som transaksjonsserien 
var plan lagt, det fore lå høy sann syn lig het 
for gjen nom fø ring og transaksjonsleddet 
fak tisk ble gjen nom ført raskt», Banuon  
2003 s. 326.»7

At skat te be spa rel se er den vik tig ste mo ti-
va sjons fak to ren ved en fi sjon og et et ter-
føl gen de ak sje salg, kan etter vårt syn ikke 
auto ma tisk leg ges til grunn. Det kan være 
man ge for hold som spil ler inn ved en ei en-
doms trans ak sjon, for ek sem pel at kjø per 
kre ver å kjø pe ei en dom men gjen nom et 
ak sje salg og/el ler av hen syn til do ku ment-
av gift. Do ku ment av gif ten er en brutto-
avgift, og kan ut gjø re sto re be løp. En slik 

6 Ibid Note 43.
7 Lærebok i skatterett (6. utgave), side 72.

kost nad vil kun ne gå di rek te ut  over 
av kast nings po ten si alet til kjø per. Vi de re 
kan tom ten være hovedverdien, og hvis 
det te er til fel let, vil ikke kjø per nyte godt 
av et høye re av skriv nings grunn lag ved et 
kjøp av ei en dom men di rek te. Det te kan 
med fø re at kjø per er umo ti vert for å kjø pe 
noe an net enn ak sjer. Pri sen kjø per vil 
be ta le, og hva sel ger der med kan opp nå på 
sin ei en doms in ves te ring, vil klart kun ne 
på vir kes av de nevn te for hold. For sel ger 
kan det der for være enes te lo gis ke ut vei for 
å opp nå salg, å gjen nom fø re en ut fi sjo ne-
ring. Ut fi sjo ne rin gen og ak sje sal get vil 
der for kun ne være mo ti vert av både kjø pers 
krav og den pri sen det er mu lig å opp nå  
i mar ke det. 

To tal vur de rin gen
Etter to tal vur de rin gen skal det vur de res 
om det vil være i strid med skat te reg le nes 
for mål å leg ge dis po si sjo nen til grunn for 
be skat nin gen. Dis po si sjo nens re el le virk-
nin ger vur de res opp mot for må let med 
dis po si sjo nen. I til legg kan even tuelle 
and re re le van te hen syn trek kes inn. Vur de-
rin gen av om det skat te mes si ge re sul ta tet 
frem står som stri den de mot skat te reg le nes 
for mål, må fore tas på et ob jek tivt grunn lag 
uav hen gig av par te nes sub jek ti ve for hold.8 

«For at gjen nom skjæ ring skal kun ne fore-
tas, kre ves i til legg at det ut fra en to tal vur-
de ring av dis po si sjo nens virk nin ger (her-
un der dens for ret nings mes si ge egen ver di), 
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».9

Skat te reg le ne som er re le van te ved ut fi sjo-
ne ring av fast eien dom og i for bin del se 
med et ak sje salg, er fi sjons reg lene og fri-
taksmetoden. Det er fi sjons reg lene som 

8 Lignings-ABC 2010-11 s. 1176.
9 Hex-dommen Note 39.

åp ner for at ei en dom men kan over fø res 
skat te fritt til et «sing le-purpose»-sel skap, 
og det er fritaksmetoden som med fø rer at 
ak sje ne kan sel ges skat te fritt.

Fi sjons reg lene
For må let bak reg lene om skat te fri fi sjon er 
ho ved sa ke lig at skat te lov giv nin gen ikke 
bør hind re el ler mot vir ke ra sjo nel le 
re struk tu re rin ger av virk som he ter. I for-
arbei de ne kom mer lov gi vers in ten sjon 
klart frem:

«Det skat te retts li ge ut gangs punkt er at 
over fø ring av ver dien fra et skat te sub jekt 
til et an net ut lø ser be skat ning etter de 
van li ge reg ler for rea li sa sjon, ut byt te og 
ut tak. En kon se kvent gjen nom ført be skat-
ning ved om or ga ni se ring av sel ska per kan 
imid ler tid mot vir ke at virk som he ter fin ner 
en or ga ni sa sjons struk tur som både 
be drifts- og sam funns øko no misk er hen-
sikts mes sig og øns ke lig. Det te til sier at 
skat te reg le ne ut for mes slik at de ikke mot-
vir ker ra sjo nel le om or ga ni se rin ger av det 
sel skaps retts li ge ram me ver ket rundt virk-
som he ter. Etter de par te men tets syn bør 
det der for i ri me lig ut strek ning være unn-
tak fra det skat te retts li ge ut gangs punkt om 
at over fø rin ger av ver di er fra et retts sub jekt 
til et an net ut lø ser be skat ning. Den nær-
me re av grens ning må skje ut fra prak tis ke 
hen syn og for å hind re mis bruk.»10 (Våre 
un der stre kin ger.)

Vi de re byg ger for ar bei de ne på en for ut set-
ning om en kon ti nui tets tan ke gang, det te 
gjel der både for ei er in ter es se ne, virk som-
he ten og skat te po si sjo ner.11 Ulov fes tet 
gjen nom skjæ ring om ta les også spe sielt  
i for ar bei de ne på side 22 og 23:

«For fu sjon og fi sjon vil den ulov fes te de 
re gel in ne bæ re at skat te fri tak og rett til 

10 Ot.prp. nr. 71 (1995-1996) punkt 1.2.
11 Ibid punkt 2.1 Side 9.

TO VALG: Et sel skap som øns ker å sel ge en eien dom, kan en ten sel ge sel ve ei en dom men el ler sel ge ak sje ne i det sel ska pet som eier ei en dom men.
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vi de re fø ring av skat te po si sjo ner ikke gjel-
der der som for må let med fu sjo nen el ler 
fi sjo nen er å spa re skatt, el ler det te 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. Gjen-
nom skjæ rings re ge len vil imid ler tid van ske-
lig kun ne an ven des i til fel ler hvor om or ga-
ni se rin gen har en viss egen ver di, selv om 
skat te mo ti vet er stør re.»12 (Vår un der stre-
king.)

Ba sert på en kon ti nui tets tan ke gang er vi 
av den opp fat nin gen at det skal mye til for 
å anse en ut fi sjo ne ring av fast eien dom 
et ter fulgt av ak sje salg i strid med for må-
le ne og hen sy ne ne bak fi sjons reg lene. Vi 
me ner også at for ar bei de nes vekt leg ging av 
be drifts- og sam funns øko no misk for hold 
ta ler for det te. At kon ti nui te ten på ei er si-
den kan være kort va rig, bør ikke ha be tyd-
ning, da del vis eierkontinuitet er uten 
be tyd ning ved fi sjon, og en de ling av et 
sel skap mel lom ak sjo næ rer er upro ble ma-
tisk.

12 Ibid side 23.

Fritaksmetoden
Ho ved be grun nel sen for inn fø ring av fri-
taksmetoden var å fore byg ge kjedebeskat-
ning av inn tekt for selskapsaksjonærer.  
I for ar bei de ne er det ut talt at: 

«Fritaksmetoden inne bæ rer at selskapsak-
sjonærer i ho ved re ge len fri tas fra be skat-
ning av ge vinst og ut byt te på ak sjer, sam ti-
dig som det ikke inn røm mes fra drags rett 
for til sva rende tap. For øv rig vil sel ska per 
være lø pen de skat te plik tig for sine inn tek-
ter som i dag.

Fritaksmetoden for hind rer at ak sje inn tek-
ter blir be skat tet fle re gan ger i eierkjede 
med nor ske sel ska per (kjedebeskatning). 
Kjedebeskatning kan gi in cen ti ver til 
om or ga ni se ring, og kan dess uten svek ke 
ka pi tal mo bi li te ten i næ rings li vet. Fritaks-
metoden vil bed re ka pi tal mo bi li te ten, 
sam men lig net med det gjel den de sys te met 
med RISK og godt gjø rel se.»13 (Våre 
un der stre kin ger).

13 Ot.prp. nr.1 (2004-2005) side 52.

Fle re ste der i for ar bei de ne frem he ves øns-
ket om en retts tek nisk en kel re gel som vil 
være for del ak tig for både lig nings myn dig-
he tene og skatt yter, re ge len ble så le des 
ut for met sja blong mes sig. Sli ke reg ler åp ner 
for til pas ning, og Fi nans de par te men tet 
vur der te der for hvor vidt det skul le inn fø-
res til tak mot skat te mo ti ver te valg av 
transaksjonsform, da reg lene om and re 
ka pi tal inn tek ter, bl.a. ge vins ter på tomt  
og bygg, ikke ble end ret ved re for men: 

«Etter fritaksmetoden skal salg av ak sjer 
mv. som ho ved re gel ikke ut lø se ge vinst- 
el ler taps opp gjør, mens salg av and re ei en-
de ler fort satt vil være skat te ut lø sen de etter 
de al min ne li ge reg ler. Skatt yter ne kan 
der med ha mu lig het til å til pas se overdra-
gelsesformen, slik at innmatsoverdragelse 
vel ges når de skat te mes si ge ver diene av 
formuesobjektene er høye re enn salgs sum-
men (med fø rer fra drags be ret ti get tap), 
mens ak sje han del an ven des der som salgs-
sum men over sti ger de skat te mes si ge ver-
diene av formuesobjektene (gir skat te fri 
ge vinst). 
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I noen til fel le vil det kun ne hev des at  
val get av transaksjonsform må an ses som 
ho ved sa ke lig skat te mes sig mo ti vert og 
il lo jalt mot for må let med skat te reg le ne. 
Det kan da være grunn lag for skat te mes sig 
gjen nom skjæ ring. 

Ak tø re ne har imid ler tid in gen plikt til  
å inn ret te seg slik at de må be ta le mer 
skatt enn nød ven dig. I ut gangs punk tet er 
det legi timt å etab le re en sel skaps struk tur 
hvor mor sel ska pet er et hol ding sel skap og 
be ty de li ge ei en de ler leg ges i dat ter sel ska-
per. Ved val get mel lom salg av ak sjer og 
salg av ei en de ler vil som re gel fle re hen syn 
enn de skat te mes si ge kun ne spil le inn.  
I man ge til fel ler er det hel ler ikke åpen bart 
hvil ken form som er «mest rik tig» for den 
ak tuelle trans ak sjo nen. I prak sis vil det 
der for ofte være van ske lig for lik nings-
myn dig he tene å nå fram med gjennom-
skjæringssynspunkter i den ne type sa ker. 

De par te men tet sig na li serte i skat te mel din-
gen at en vil vur de re nær me re om det er 
grunn lag for å inn fø re sær skil te reg ler for  
å mot vir ke skat te mo ti vert valg av transak-
sjonsform når fritaksmetoden inn fø res.»14 
(Våre un der stre kin ger.)

Lov gi ver så at pro ble met sær lig gjør seg 
gjel den de ved ver di ful le for mu es go der,  
og nev ner spe sielt fast eien dom.

«Skatt yter nes for de ler av til pas ning er 
størst for ver di ful le for mu es go der som ikke 
kan av skri ves for di de ikke verdiforringes, 
her un der fast eien dom.»

Vi de re ble det vur dert kon kret hvor vidt 
det bur de inn fø res en «[s]ærregel om 
be skat ning ved rea li sa sjon av ak sjer i sel-
skap som eier fast eien dom, bygg og 
an legg mv.», samt hvor vidt det bur de inn-
fø res be grens nin ger knyt tet til taps fra drag. 
Kon klu sjo nen er at det ikke ble frem met 
noen kon kre te for slag, men at det te skul le 
vur de res fort lø pen de. Det te ta ler for at det 
fra lov gi vers side er i or den å sel ge eien-
dom gjen nom salg av ak sjer, også i for bin-
del se med en fi sjon.

«De par te men tet leg ger til grunn at man 
ide elt sett bur de unn gå å ba se re seg ute luk-
ken de på ulov fes tet gjen nom skjæ ring for å 
hind re til pas nin ger som om hand let her. 
Det vi ses til at det ge ne relt er kom pli sert 
og res surs kre ven de for lik nings myn dig he-
tene å på vi se at den valg te transaksjonsfor-

14 Ibid side 75.

men i et gitt til fel le er il lo jal og fore truk ket 
ut fra ho ved sa ke lig skat te mes si ge hen syn» 

«(…) [et]ho ved pro blem[] er den fak tis ke 
asym me tri en som opp står ved at noen 
skatt yte re kan vel ge å rea li se re ge vins ter 
un der fritaksmetoden og tap etter de 
al min ne li ge reg lene for rea li sa sjons be skat-
ning. (…) De par te men tet frem mer in gen 
kon kre te for slag nå, men vil vur de re be ho-
vet lø pen de, blant an net un der hen syn ta-
ken til erfa ringene med fritaksmetoden.»15 
(Vår un der stre king.)

Det fak tum at det ikke er inn ført kon kre te 
reg ler knyt tet opp mot salg av fast eien-
dom gjen nom ak sje salg, ta ler etter vårt syn 
for at den ulov fes te de om gå el ses nor men 
ikke er an ven de lig ved fi sjo ner med et ter-
føl gen de ak sje salg. Det te sær lig med tan ke 
på at fritaksmetoden nå er syv år gam mel 
og det ennå ikke er vur dert å inn fø re kon-
kre te reg ler som gir for ut be reg ne lig het. 
Det fore lig ger in gen il lo ja li tet når skatt yter 
or ga ni se rer seg på en måte som lov gi ver 
har til rette lagt for.

Prak sis
Det har i lø pet av høs ten 2011 blitt av sagt 
tre dom mer ved rø ren de ulov fes tet gjen-
nom skjæ ring ved ut fi sjo ne ring og salg av 
ak sjer i sel skap som eier fast eien dom.  
I til legg er det pub li sert et ved tak fra  

15 Ibid side 79.

Skat te kla ge nemn da ved Sen tral skat te kon-
to ret for stor be drif ter16, samt at det fore-
lig ger en rek ke BFU-er fra Skatte di rek to ra-
tet. Den prak si sen som nå fore lig ger, er 
ikke fult ut for en lig, slik at det etter vårt 
syn er nød ven dig med en vi de re ut vik ling. 

Protector Eiendom AS
I en dom fra Ag der lag manns rett, av sagt  
2. de sem ber 2011, fikk skat te myn dig -
hete ne med hold i sitt syn (her et ter 
Protectordom men).17

Protector Eiendom AS eide ei en dom men 
Mar kens gt. 48. Den ne ei en dom men ble 
ut fi sjo nert fra sel ska pet. Ak sje ne i det ut fi-
sjo ner te sel ska pet ble der etter solgt. 
Fi sjons pro ses sen ble på be gynt før sal get, 
da det ikke fan tes en kon kret kjø per, men 
sel ska pet ble lagt ut for salg før fi sjo nen 
var en de lig gjen nom ført. 

Lagmanns ret ten fant, som skat te kla ge-
nemn da og ting ret ten, at grunn vil kå ret var 
opp fylt, da «det skat te mes si ge frem står 
som det åpen ba re og ho ved sa ke li ge for mål 
med trans ak sjo nen». Det te for di 

16 Monica Sivertsen har også omtalt en konkret sak om 
ulovfestet gjennomskjæring ved fisjon og etterfølgende 
salg av aksjer i artikkelen Skattebehandlingen 2010 og 
2011 i Revisjon og Regnskap nr. 1 i 2012. Dette vedtaket 
er i tråd med konklusjonen til Skatteklagenemnda, men 
synes noe svakere begrunnet.

17 11-074804ASD-ALAG, dommen er anket til Høyesterett.

KJEDEBESKATNING: Ho ved be grun nel sen for inn fø ring av fritaksmetoden var å fore byg ge 
kjedebeskatning av inn tekt for selskapsaksjonærer.
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«[k]ontinuiteten, tids rek ke føl gen og ikke 
minst den kor te tids av stan den mel lom de 
uli ke dis po si sjo ner i transaksjonskjeden 
un der byg ger at det var skat te mes si ge og 
ikke for ret nings mes si ge for mål som var 
bæ ren de for de be slut nin ger og til tak som 
ble satt i verk for ut for og i for bin del se 
med sal get av Mar kens gt. 48».

Også ved to tal vur de rin gen er lag manns ret-
ten enig med skat te kla ge nemn da og ting-
ret ten. Det sy nes ikke som om lag manns-
ret ten har vur dert for må let bak reg lene, 
men at en i ste det har inn tatt de ler av 
Skat te kla ge nemn das kon klu sjon: «Ut fi sjo-
ne rin gen (…) som med før te at over dra gel-
sen av ei en dom men (…) kun ne fore gå 
uten skat te plik tig ge vinst, må an ses å 
stri de mot for må let med re gel ver ket for 
skat te fri om dan ning samt fritaksmodellen 
som skal av ver ge dob belt be skat ning  
i ak sjo nær mo del len».

Lagmanns ret ten kun ne ikke se at trans ak-
sjo nen «har hatt noe an net sik te mål enn 
som et unød ven dig mel lom ledd for å 
unn gå ge vinst be skat ning», og fant at fi sjo-
nen var en helt over flø dig trans ak sjon 
ut over skat te for må let. Lagmanns ret ten 
kon klu der te med at trans ak sjo nen var uten 
prak tisk egen ver di og at «ar ran ge men tet 
må an ses som uak sep ta bel og il lo jal om gå-
el se av skat te reg le ne». 

Lag manns ret tens vur de ring av to tal vur de-
rin gen er etter vår vur de ring man gel full, 
da ret ten ikke i nev ne ver dig grad vur der te 
sel ve for må le ne bak reg lene. Vi an ser det te 
som en gra ve ren de brist ved dom men, og 
av den grunn me ner vi at sa ken bør slip pe 
inn for Høy es te rett.

Höegh In vest Eiendom AS
I Höegh In vest Eiendom AS-sa ken, dom 
av sagt 10. no vem ber 2011 i Oslo ting rett, 
kon klu der te ting ret ten med at det ikke var 
grunn lag for skat te mes sig gjen nom skjæ-
ring ved en ut fi sjo ne ring og et et ter føl-
gen de ak sje salg. 18 

Höegh In vest Eiendom AS eide 99 pro sent 
av Hol men kol len Park Ho tell ANS, som 
igjen eide ho tel let med sam me navn. 
ANSet ble i peri oden august–november 
2004, ved en fi sjon/fu sjon, over dratt skat te-
fritt til Hol men kol len In vest Eiendom AS, 
et dat ter sel skap av Höegh In vest Eiendom 
AS. I juni 2005 ble ak sje ne i Hol men kol-
len In vest Eiendom AS solgt. Ei en dom-
men var blitt for søkt solgt før trans ak sjo-
nen, og salg ble dis ku tert kort tid etter 

18 11-030463TVI-OTIR/03, dommen er ikke anket.

trans ak sjo nen, men en de lig be slut ning om 
salg skjed de først ved sty re mø te 19. mai 
2005. 

Etter ret tens vur de ring var trans ak sjo nen 
skat te mo ti vert. Ret ten kon klu der te like vel 
med at grunn vil kå ret for gjen nom skjæ ring 
ikke var opp fylt. Det at «kon ser ner med 
ei er in ter es ser in nen for næ rings ei en dom-
mer or ga ni se rer seg slik at den en kelte 
eien dom eies av ak sje sel ska per opp ret tet 
for å eie ei en dom men (spe si al purpose 
com pa ny) an tar ret ten er van lig».19 Selv 
om trans ak sjo nen var skat te mo ti vert, 
kun ne ikke ut fi sjo ne rin gen ses i sam men-
heng med det et ter føl gen de ak sje sal get. 
Det gikk syv må ne der mel lom om or ga ni-
se rin gen og tids punk tet for ak sje sal get. 
Ret ten anså der for ikke at salg var plan lagt 
da om or ga ni se rin gen ble be slut tet el ler 
gjen nom ført. Etter ret tens syn var salg en 
av fle re mulig he ter ved ut fi sjo ne rin gen,  
og da skatt yter ikke «had de kon troll over 
vil kå rene i den nye leie av ta len og mar keds-
ut vik lin gen av ho tell ei en dom mer, var det 
ikke høy grad av sann syn lig het for salg når 
om or ga ni se rin gen ble be slut tet el ler gjen-
nom ført»20.

Vi er eni ge i doms re sul ta tet, men syns at 
noen av mo men te ne ret ten vekt leg ger, er 
eg net til å for vir re. Slik vi tol ker dom men, 
ba se rer ret tens kon klu sjon seg i stor grad 
på tids mo men tet, at skatt yter på fi sjons-
tids punk tet ikke had de en kon kret kjø per 
på hån den og ikke had de kon troll over 
mar keds ri si ko en. At det er van lig å opp-
ret te ei en doms sel ska per med tan ke på et 
po ten si elt skat te fritt salg, hø rer, etter vår 
opp fat ning, inn un der to tal vur de rin gen, 
ikke hvor vidt grunn vil kå ret er opp fylt.

Co no co Phil lips Skan di na via AS
I dom av sagt 5. ok to ber 2011 kon klu der te 
Stav an ger ting rett med at det ikke var 
grunn lag for skat te mes sig gjen nom skjæ-
ring (her et ter Co no co Phil lips Skan di na via
dom men). 21

Kon ser net had de for søkt å sel ge et for ret-
nings bygg si den 2003, og i ok to ber 2004 
kom et til bud om kjøp av byg get – med 
el ler uten leie kon trakt. Først da kjø pe kon-
trakt var inn gått, valg te sel ska pet å gjen-
nom fø re en fi sjon slik at byg get kun ne 
sel ges ved et ak sje salg. Kon ser net valg te i 
den ne sa ken å fi sjo ne re ut virk som he ten, 
og lot ei en dom men bli i det opp rin ne li ge 
sel ska pet.

19 Dommens side 11.
20 Dommens side 12.
21 10-150009TVI-STAV – dommen er anket.

I ved ta ket som var gjen stand for prø ving, 
had de Kla ge nemn da for ol je skatt delt seg  
i et fler tall og et mind re tall. Ting retten var 
enig med mind re tal let, og fant at trans ak-
sjo nen var skat te mo ti vert, men at den ikke 
kun ne an ses å stri de mot for må le ne bak 
fritaksmetoden. Det te gjaldt sær lig hvor-
vidt det skul le knyt tes re le vans til tids-
punk tet fi sjo nen fant sted.

Ting retten fore tok ikke noen egen drøf-
tel se, men inn tok mind re tal lets vur de ring 
som sin egen. 

«Etter inn fø rin gen av fritaksmetoden fra 
2004, struk tu re res eier skap til næ rings ei-
en dom mer, drifts mid ler og and re ei en de ler 
i øken de om fang som ak sje sel skap. En slik 
bruk av ak sje sel skaps for men var også før 
fritaksmetoden ofte an sett hen sikts mes sig 
for å unn gå do ku ment av gift ved om set-
ning av næ rings ei en dom mer. Men fritaks-
metoden har gitt et yt ter li ge re og ve sent lig 
in sen tiv for en slik struk tu re ring. Det vil 
nor mal ikke an ses som il lo jalt mot skat te-
reg le ne at en slik struk tur etab le res ved 
er verv av næ rings ei en dom el ler på et 
se ne re tids punkt ved bruk av fi sjons reg-
lene, selv om det er de skat te- og av gifts-
mes si ge si de ne som er sty ren de. Det te var 
man opp merk som på ved inn fø rin gen av 
fritaksmetoden, jf. si ta te ne for an fra 
Ot.prp. 1 2004-2005. Det ble like vel ikke 
gitt noen nær me re vur de ring el ler an vis-
ning på hvil ke til pas nin ger el ler om sten-
dig he ter ved slik struk tu re ring som kan 
til si at det bør fore tas gjen nom skjæ ring  
av fi sjo nen og/el ler bruk av fritaksmetoden 
etter den ulov fes te de gjennomskjærings-
normen.»

«Det må an tas at fi sjo nen kun ne ha vært 
gjen nom ført på et tid li ge re tids punkt som 
en for be re del se til et plan lagt salg, uten at 
det nød ven dig vis had de vært pro ble ma tisk 
i for hold til de skat te reg le ne det her er 
snakk om. En an ven del se av den ulov fes-
te de gjennomskjæringsnormen i for hold til 
fi sjon og ak sje salg for di fi sjo nen fore tas på 
det te tids punkt i salgs pro ses sen frem står 
som vil kår lig og for svakt for ank ret i for-
hold til lov for ar bei de ne til fritaks-
metoden.» (Våre un der stre kin ger.)

Etter ting ret tens syn vil det så le des ikke 
være il lo jalt el ler i strid med for må let bak 
fi sjons reg lene i sam men heng med fritaks-
metoden å gjen nom fø re en fi sjon i til knyt-
ning til et ak sje salg. For fat ter ne de ler langt 
på vei det sam me sy net som ting  retten. 
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I den ne sa ken valg te sel ska pet å skil le ut 
den øv rige virk som he ten ved fi sjo nen. 
Ting retten har ikke lagt vekt på det te, men 
en kan spør re seg om det te kan være av 
be tyd ning ved to tal vur de rin gen ved 
be hand lin gen i lag manns ret ten. Etter vårt 
syn vil det ikke være i strid med fi sjons reg-
lenes for mål å sel ge ak sje ne i det opp rin ne-
li ge sel ska pet.

Ved tak fra Skat te kla ge nemn da
Skat te kla ge nemn da for stor be drif ter fant  
i ved tak SKN-2006-15 at det var grunn lag 
for gjen nom skjæ ring. 22 23 Trans ak sjo nen 
gjaldt ut fi sjo ne ring av ei en dom mer fra et 
sel skap og mor sel ska pets se ne re salg av 
ak sje ne i det ut fi sjo ner te sel ska pet. Ei en-
dom me ne ble an non sert til salgs un der 
kre di tor peri oden ved fi sjo nen. Bu det på 
den kon kre te ei en dom men sa ken gjel der, 
ble ak sep tert 8. de sem ber, mens fi sjo nen 
ble gjen nom ført den 19. de sem ber. Kjøps-
av ta len ble sig nert 22. de sem ber.

Skat te kla ge nemn da fant at trans ak sjo nen 
var ho ved sa ke lig skat te mo ti vert. Det ble 
lagt til grunn at ut fi sjo ne rin gen av ei en-
dom men ikke had de noen an nen opp ga ve 
enn å være et mel lom ledd for aksjeover-
gangen. Det te med før te at ei en dom men 
kun ne sel ges skat te fritt gjen nom ak sje salg, 
og grunn vil kå ret var der for an sett opp fylt. 
Skat te kla ge nemn da kon klu der te også med 
at det var grunn lag for gjen nom skjæ ring 
etter to tal vur de rin gen. 

Nemn da fant ver ken at lik hets prin sip pet, 
det fak tum at fritaksmetoden er skje ma tisk 
og sja blong mes sig el ler at fritaksmetoden 
helt klart åp ner for at ei en de ler kan sel ges 
gjen nom salg av ak sjer, kun ne lede til et 
an net re sul tat. Det te på bak grunn av at 
lov gi ver i for ar bei de ne til fritaksmetoden 
har ut talt at gjen nom skjæ ring kan være 
ak tuelt. Skatt yter ble hel ler ikke hørt med 
at skatt yter må stå fritt til å vel ge fi sjon  
i ste det for inn mat salg på bak grunn av  
Rt. 2008 side 1749 (Rei tan).

Nemn da vur der te hvor vidt skat te be spa rel-
sen var i strid med for må let bak reg lene 
sam men holdt med at transaksjonsrekken 
ble brukt for å unn gå ge vinst be skat ning. 
På grunn av at «fi sjons reg lene er ment å 
til ret te leg ge for hen sikts mes si ge om or ga ni-
se rin ger uten umid del ba re skat te ef fek ter, 
og ikke for å være nød ven di ge mel lom ledd 
ved skat te fritt salg av el lers skat te plik ti ge 
ei en de ler [og at] [f ]ormålet bak fritaks-
metodens reg ler er å for hind re kjede-

22 SKN-2006-15, vedtak av 23. juni 2011.
23 Skattyter har tatt ut stevning i saken.

beskatning av ak sje inn tek ter in nen for 
selskapssektoren»24, fant nemn da at trans-
ak sjo nen er il lo jal mot for må let bak reg-
lene. Oven nevn te var fun dert på to si ta ter 
fra for ar bei de ne til fritaksmetoden og 
fi sjons reg lene.25 Etter nemn das syn var det 
ikke «tvil somt at lov gi ver har ment at til-
pas nin ger som ut nyt ter dis se reg lene, kan 
med fø re at en opp nådd skat te for del kan 
an ses som en om gå el se som er i strid med 
for må let bak reg lene.»26

Vi me ner at nemn da bom mer på fle re 
vik ti ge spørs mål, bl.a.: 

Lik hets prin sip pet må vur de res slik som 1. 
ting ret ten gjor de det i Co no co Phil lips 
Skan di na viadom men. Det er etter vårt 
syn ikke grunn lag for å for skjells be-
hand le fi sjo ner som gjennom fø res med 
tan ke på fore stå en de salg, og fi sjo ner 
som gjennom fø res hvor salg «bare» er 
en frem ti dig po ten si ell mu lig het. Det te 
sær lig da ak sje salg er markedsnormen 
for fast eien dom. Det sy nes una tur lig å 
ak sep te re «om gå el sen» av den sam me 
skat te plik ten i kun ett av to prin si pi elt 
like til fel ler. 
Vi me ner at det må være opp til par-2. 
te ne å vur de re hen sikts mes sig he ten av 
hvor vidt det skal gjennom fø res et inn-
mat- el ler ak sje salg (et ter fulgt av 
fi sjon). Beg ge trans ak sjo ne ne har kla re 
skat te mes si ge kon se kven ser ved at 
ak sje sal get med fø rer skat te mes sig kon-
ti nui tet på ei en dom men, og et salg av 
ei en dom men vil gi høye re skat te mes sig 
inn gangs ver di. Det er også fle re ikke-
skat te mes si ge for skjel ler mel lom salg 
av ak sjer og inn mat, her un der pris, 
ansvarsbegrensinger og at sal get skjer 
fra to for skjel lige sub jek ter. Val get av 
trans ak sjon har så le des fle re re el le virk-
nin ger, og en slik til pas ning må, etter 
vår oppfating, kun ne ak sep te res.27

Etter vårt syn tref fer nemn da hel ler 3. 
ikke ved formålsvurderingen. Nemn da 
sy nes å fo ku se re på tids punk tet for 
trans ak sjon ved lo ja li tets vur de rin gen, 
det te i mot set ning til ting ret ten  
i Co no co Phil lips Skan di na viasa ken. 
Fi sjo nen må være det ele men tet i trans-
ak sjo nen som trek ker inn tids ele men-
tet, an ta ge lig ba sert på en kon ti nui tets-
tan ke gang. Vi kan ikke se at det te tids-
ele men tet hø rer hjem me ved vur de rin-
gen, da det er kon ti nui tet ved trans ak-
sjo nen, bort sett fra eierkontinuiteten 

24 Vedtakets side 18.
25 Vedtaket referer til Ot.prp. nr. 1 (2004-2005)  

pkt. 6.5.7.2 og Ot.prp. nr. 71 (1995-1996) s. 22.
26 Vedtakets side 19.
27 Jf. Reitan-dommen.

for ett av sel ska pe ne etter et even tu elt 
salg.
Det er slik at «sing le-purpose»-sel ska per 4. 
er an vendt, og er blitt ak sep tert, før  
og etter inn fø rin gen av fritaksmetoden; 
etter inn fø rin gen av fritaksmetoden, 
ho ved sa ke lig for å unn gå umid del bar 
ge vinst be skat ning. Lov gi ver vur der te 
skat te mo ti vert valg av transaksjons-
form når fritaksmetoden ble inn ført, 
uten å inn fø re nær me re be stem te  
reg ler. Et slikt tidsmoment kan van ske-
lig ut le des av for ar bei de ne til fritaks-
metoden og vi sav ner grunn la get for  
å bru ke tids mo men tet for å un der-
byg ge at dis po si sjo nen er il lo jal.
Vi er uenig med nemn das for tolk ning 5. 
av lov gi vers om gå el ses vur de ring i for-
arbei de ne til fritaksmetoden: «Lov-
givers vur de ring (…) ta ler etter nemn-
das syn med styr ke for at det ved til-
pas nin ger til fritaksmetoden kan være 
grunn lag for skat te mes sig gjen nom-
skjæ ring.»28

For det før s te har ikke lov gi ver fulgt 6. 
opp vur de rin ge ne i for ar bei de ne, og 
det te ta ler nett opp i seg selv for at lov-
gi ver ikke har an sett sli ke trans ak sjo ner 
som et (stort nok) pro blem. Det te 
un der byg ges av at det er fullt ut ak sep-
tert at ei en de ler sel ges skat te fritt gjen-
nom bruk av «sing le-purpose»-sel ska per. 
Dess uten må det være en lovgiveropp-
gave å end re gjel den de reg ler. Vi me ner 
ek sem pel vis at inn fø rin gen av den nye 
re ge len om av skjæ ring av tap på ford-
ring i kon sern ta ler for at det er en lov-
giveroppgave å ba lan se re skatte sys te-
met med hen syn til en så sja blong mes-
sig re gel som fritaksmetoden. Her fant 
lov gi ver det nød ven dig å mot vir ke for-
de len ved å finan siere in ves te rin ger  
i dat ter sel ska per med lån frem for egen-
ka pi tal, da ge vinst på ak sjer og ut byt ter 
er skat te frie mens tap på ford ring 
kun ne fra drags fø res. Pro blem stil lin gen 
ved bruk av «sing le-purpose»-sel ska per 
er til sva rende, da urea li sert tap kan 
ut nyt tes ved at ei en de len kan sel ges 
med skat te mes sig tap som inn mat, 
sam ti dig som ge vinst kan rea li se res 
skat te fritt gjen nom (fi sjon med skat te-
mes sig kon ti nui tet og) salg av ak sjer.

Bin den de for hånds ut ta lel ser om fi sjon 
med et ter føl gen de ak sje salg
Det har blitt av sagt en rek ke bin den de 
for hånds ut ta lel ser (BFU-er) om fi sjon og 
et ter føl gen de ak sje salg, dis se har blitt opp-

28 Vedtakets side 5.
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sum mert av Skatte di rek to ra tet i ar tik ke len 
Il lo jal ut nyt tel se av fritaksmetoden29.

Skatte di rek to ra tet an ser at det har vært 
grunn lag for ulov fes tet gjen nom skjæ ring 
der skatt yter på for hånd had de plan lagt  
å sel ge inn ma ten, men i ste det fi sjo ner te  
ut inn ma ten og solg te ak sje ne i det ut fi sjo-
ner te/over ta ken de sel ska pet, se BFU 
05/0530 og 24/08. I BFU 05/05 var ei en-
dom men lagt ut for salg før fi sjo nen, og 
det var ut talt at sal get kun ne skje gjen nom 
salg av ak sjer etter fi sjon. I BFU 24/08 
had de sel ger en kjø per på hån den når 
fi sjo nen ble gjen nom ført. Den ho ved sa ke-
li ge mo ti va sjo nen for dis po si sjo ne ne var  
i beg ge til fel le ne skat te be spa rel se. 

I til fel ler der sal get av ak sje ne har skjedd 
uav hen gig av en for ut gå en de om or ga ni se-
ring, har di rek to ra tet fun net at det nor-
malt ikke er grunn lag for gjen nom skjæ-
ring, se BFU 53/07 og 36/06. I BFU 
53/07 had de et sel skap skilt ut alle ei en-
dom me ne sine gjen nom en fi sjon. På et 
se ne re tids punkt valg te mor sel ska pet å 
sel ge to av sel ska pe ne. I BFU 36/06 var 
det et ter føl gen de sal get ikke plan lagt el ler 
på be gynt ved fi sjo nen. 

Vi de re har Skatte di rek to ra tet lagt til grunn 
at det ikke er grunn lag for gjen nom-
skjæring i sa ker hvor det ba ken for lig gen de 
ei er for hol det ikke end res.31 Det sam me 
gjel der når fi sjo ner gjennom fø res for 
se ne re å hen te inn ka pi tal og/el ler kunn-
skap til den ut fi sjo ner te virk som he ten el ler 
at skatt yter ikke sel ger alle sine ak sjer men 
plan leg ger å del ta i den vi de re ut vik lin gen 
av virk som he ten.32 I BFU 27/10 ak sep te-
res en fi sjon og et et ter føl gen de ak sje salg 
bl.a. på grunn lag av arbeids retts lige for-
hold.

Fi sjo ner i til knyt ning til emi sjo ner
En retts av gjø rel se som lig ger tett opp mot 
fi sjon med et et ter føl gen de salg, er inn tatt  
i Utv. 2008 s. 1594 (Friis & Friis). Lag-
manns ret ten fant at en ret tet emi sjon mot 
det sel ska pet som øns ket å kjø pe ei en dom-
men og en på føl gen de skjevdelingsfisjon, 
skat te mes sig kun ne gjennomskjæres.  
Det te på bak grunn av at trans ak sjo nen  
var ho ved sa ke lig skat te mes sig mo ti vert  
og i strid med for må let bak fi sjons reg lene. 

29 Publisert i Utv. 2008 s. 1873.
30 Denne BFU-en er kritisert av Bjørn S. Slåtta i «Fisjon 

med påfølgende skattefritt salg av aksjer – spørsmål om 
skattemessig gjennomskjæring».

31 BFU 22/08, 6/08, 44/07, 23/07, 74/05.
32 BFU 29/07, 28/07, 19/06 og 67/05.

Sa ken er etter vår vur de ring mind re rele-
vant, da fritaksmetoden ikke var inn ført 
(sa ken gjaldt inn tekts året 2002). Skatt yters 
bruk av emi sjo nen i den ne sa ken med før te 
at det ver ken ble ge vinst ved salg av sel ve 
ei en dom men el ler ved et even tu elt salg av 
ak sje ne. 33 

Opp sum me ring
Oven nevn te gjen nom gang av fore lig gen de 
prak sis vi ser at både lig nings- og doms-
prak sis spri ker. Alt er til sy ne la ten de ok 
der som det går en viss tid mel lom fi sjo nen 
og et ter føl gen de ak sje salg, og der hvor 
et ter føl gen de ak sje salg kun er en po ten si ell 
frem ti dig mu lig het. Der som sel ger har en 
kjø per «på hån den» el ler har plan lagt å 
sel ge alle rede ved ut fi sjo ne rin gen, kan det 
for ven tes et brev fra nær mes te skat te kon tor. 

Det er like vel håp, da Protectordom men er 
an ket og Stav an ger ting rett ikke har sett 
seg enig med skat te myn dig he te ne i Co no
co Phil lips Skan di na viadom men (den ne er 
også an ket).

For må let bak reg lene
Vi er av den opp fat ning at den lig nings-
prak sisen som fore lig ger og Protectordom
men (slik den nå står), ikke er vel be grun net 
og er feil. Det te knyt ter seg sær lig til to tal-
vur de rin gen, alt så hvor vidt en fi sjon i 
til knyt ning med et ak sje salg er i strid med 
for må let bak fi sjons reg lene og fritaksmetoden. 

Bruk av for må let bak fi sjons reg lene
Som et ut gangs punkt er vi kri tis ke til at 
for må let bak fi sjons reg lene blan des inn  
i vur de rin gen, da det er for skjel len mel lom 
å sel ge inn mat og å sel ge ak sjer som gir 
skat te for de len. Hvor vidt det gjennom fø res 
en fi sjon i for kant, bør etter vårt syn ikke 
være rele vant for vur de rin gen av skat te til-
pas nin gen, da den ho ved sa ke lig knyt ter 
seg til fritaksmetoden. Hvor vidt fi sjo nen 
gjennom fø res med tan ke på et mu lig salg 
el ler et kon kret salg, sy nes etter vår 
me ning ikke å stri de mot fi sjons reg lene,  
da reg lene ho ved sa ke lig byg ger på en kon-
ti nui tets tan ke gang. Den ne kon ti nui te ten 
er også i be hold før og etter sal get av 
ak sje ne, dog ikke eierkontinuitet, hvil ket 
vil være til fel le ved et hvert salg. En kan for 
ek sem pel ten ke seg at en fi sjo ne rer ut den 
and re virk som he ten iste den for ei en dom-
men. Da vil an ta ge lig ikke fi sjo nen være  
i noen strid med for må le ne bak fi sjons reg-
lene.34 Det er også etter vårt syn en slik 
tan ke gang som det leg ges opp til i fritaks-

33 Emisjoner i tilknytning til fisjoner er også vurdert i BFU 
06/03 og BFU 29/11, her var det ikke grunnlag for 
ulovfestet gjennomskjæring.

34 Dette var tilfelle i ConocoPhillips Skandinavia-dommen.

metodens for ar bei der, hvor det er for skjel-
len mel lom å sel ge inn mat og det å sel ge 
ak sjer som drøf tes. 

Den må ten skat te mes sig gjen nom skjæ ring 
ved salg av eien dom har ut vik let seg  
i prak sis sy nes nes ten å være en av straf fel se 
av de skatt yter ne som har vært «dum me» 
nok til å ikke or ga ni se re seg på den mest 
skat te ef fek ti ve må ten før de har fun net ut 
at de øns ker å sel ge. 

En kan også trek ke en pa ral lell til for må let 
bak konsernbidragsreglene. Reg lene ta ler 
for skat te mes sig nøy tra li tet i kon sern uten 
for skjells be hand ling av hvor vidt en er 
or ga ni sert gjen nom ett el ler fle re sel ska per. 

Et vi de re pro blem ved at man gjen nom-
skjæ rer fi sjo nen er, etter vårt syn, at skat-
ten inn kre ves feil sted. Ei en dom men er 
pri vat retts lig blitt ut fi sjo nert og ak sje ne 
solgt. I og med at skat te for de len opp står 
gjen nom fritaksmetoden, er det etter vårt 
skjønn na tur lig at skat te plik ten lig ger hos 
sel ge ren av ak sje ne, ikke i det sel ska pet 
som ei en dom men ble ut fi sjo nert fra. 
Gjen nom skjæ rin gen min ner så le des om  
en gjen nom skjæ ring av sel skaps for men, da 
sel ska pe ne etter fi sjo nen er to selv sten di ge 
ju ri dis ke en he ter.35 Hvis skat te plik ten 
lig ger hos sel ska pet ei en dom men ble ut fi-
sjo nert fra og pro ve ny et lig ger et an net 
sted, må en leg ge til grunn en ulov lig 
ut byt te ut de ling. Det te blir også una tur lig 
da pro ve ny et for ek sem pel kan ende opp 
hos et søs ter sel skap. Et an net pro blem 
med den ne til nær min gen er at sel ska pet 
ei en dom men er blitt ut fi sjo nert fra kan  
ha blitt solgt før gjen nom skjæ rin gen 
gjennom fø res. Etter vår vur de ring vil le en 
gjen nom skjæ ring ba sert på fritaksmetoden 
gi et mer for nuf tig re sul tat, ge vinst be skat-
ning ved ak sje salg.

Ak sje salg vs. salg av ei en dom men  
– bruk av fritaksmetoden
Høy es te retts prak sis har i fle re dom mer 
ak sep tert kon kret til pas ning til skatte reg ler 
som har kla re av grens nin ger.36 Det skal 
mye til før skat te til pas ning knyt tet til 
be visst inn før te reg ler gjennomskjæres 
skat te mes sig på ulov fes tet grunn lag. Et 
ba nalt ek sem pel er ettårskravet for skat te-
fritt salg av egen bo lig. Det te un der byg ges 
av at gjen nom skjæ ring langt på vei er en 
stopp re gel, som skal hind re at skatt yter får 
ut mid ler uten be skat ning, el ler ska per et 

35 Se Fredrik Zimmer (Red.), Bedrift, selskap og skatt, side 
55 om gjennomskjæring av selskapsform ved skatteretts-
lig gjennomskjæring.

36 For eksempel Reitan og Rt. 2008 s. 1537 (Norske 
Conoco Philips AS).
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tap uten å ha kvit tet seg med en ei en del. 
Det te gjør seg ikke gjel den de når lov gi ver 
har valgt et sja blong mes sig sys tem som 
fritaksmetoden. Selv om kon se kven sen av 
trans ak sjo nen er at sel ger spa rer skatt, 
føl ger det av sik ker rett at en skatt yter ikke 
kan på leg ges å vel ge den trans ak sjo nen 
som med fø rer høy est mu lig skatt.37 Vi 
me ner der for at det må være en lovgiver-
oppgave å av hjel pe «pro ble met».

En kon sekvens av bru ken av ei en doms sel-
ska per er at skat te mes sig inn gangs ver di på 
bygg og tomt ikke jus te res ved salg, det te 
vil igjen gi la ve re av skriv nin ger på byg get 
for kjø per. Det fore lig ger så le des kon ti nui-
tet på ei en dels si den. Det at ei en dom men 
sel ges gjen nom salg av ak sjer, har så le des 
kon kre te skat te mes si ge kon se kven ser. Et 
vik tig po eng er også at ak sje sal get har 
re el le øko no mis ke virk nin ger og and re 
ikke-skat te mes si ge kon se kven ser for par-
te ne. Det te ta ler etter vårt skjønn for at 
trans ak sjo nen ikke bør kun ne gjennom-
skjæres.38

Det te un der byg ges også av at gjen nom-
skjæ rin gen end rer for ut set nin ge ne for 
salgs kon trak ten og rok ker ved pri vat retts-
li ge dis po si sjo ner. Det te er ikke drøf tet  
i de sa ke ne som har vært oppe for dom-
stolen, og er na tur lig nok ikke en del av 
BFU-ene. Pri sen par te ne har av talt, vil 
være knyt tet opp mot hvor dan trans ak sjo-
nen gjennom fø res, da ei en de le ne i sel ska-
pet over fø res til kon ti nui tet ved ak sje salg. 
En gjen nom skjæ ring kan få me get uhel-
di ge ut slag for sel ger, mens kjø per i teo rien 
kan ha gjen nom ført et luk ra tivt kjøp.  
Det er etter vår vur de ring svært uhel dig at 
gjen nom skjæ ring end rer på de for ut set nin-
ge ne to pri va te par ter har av talt. Det te 
ta ler med tyng de mot skat te mes sig gjen-
nom skjæ ring.

Når det gjel der fritaksmetodens for mål,  
er hen sy net til å unn gå kjedebeskatning  
og ka pi tal mo bi li tet vik tig. Det var ikke 
me nin gen å end re reg lene for ge vinst-
beskat ning ved salg av ei en de ler.39 Det ble 
ikke drøf tet noe tidsmoment knyt tet til 
det te, og det ble ikke inn ført kon kre te 
reg ler, selv om det te ble vur dert. Det il lo-
ja le knyt tet til fritaksmetoden ved å sel ge 
eien dom ved salg av ak sjer må da, etter 
vårt skjønn, gjel de ge ne relt, alt så det å 
bru ke «sing le-purpose»-sel ska per. Ut fra 
lik hets prin sip pet kan ikke gjen nom skjæ-

37 Reitan, premiss 62.
38 Valget av transaksjon har således reelle virkninger og en 

slik tilpasning må kunne aksepteres jf. Reitan.
39 Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) se pkt. 6.5.6.

ring bru kes når det nå er slik at «sing le-
purpose»-sel ska per er ak sep tert, og i stor 
ut strek ning er bran sje nor men.40 Vi de re 
med fø rer den gjennomskjæringspraksisen 
som nå fore lig ger, en be ty de lig kapitalinn-
låsing, da skatt yter kan bli tvun get til å 
ven te med å sel ge på grunn av gjennom-
skjæringsrisikoen knyt tet til tids ele men tet. 
Det te er ikke i tråd med for må let bak 
fritaksmetoden. 

En gjen nom skjæ ring av ak sje sal get vil 
in ne bæ re et be ty de lig usik ker hets mo ment 
for skatt yte re med å for ut se de skat te mes-
si ge virk nin ger av sine pri vat retts li ge  
dis po si sjo ner, og vil med fø re for styr rel ser  
i sam men satt re gel verk hvor trans ak sjo ner 
ofte har kla re virk nin ger. For ut be reg ne lig-
het er et vik tig hen syn på skat te ret tens 
om rå de, og det er i stor grad ivare tatt ved 
en de tal jert lov giv ning som le ga li tets prin-
sip pet gjør nød ven dig.41 Der som lov gi ver 
had de ment at ut fi sjo ne ring av fast eien-
dom et ter fulgt av et ak sje salg var i strid 
med skat te reg le nes for mål, kun ne lo ven 
vært end ret. Det te had de også bi dratt til 
enk lere lig nings kon troll, og kun ne spart 
sam fun net for pro sess kost na der. 

Kon klu sjon
Etter vårt syn bør det ikke an ses som il lo-
jalt mot for må let bak fi sjons reg lene el ler 
fritaksmetoden at skatt yter etab le rer en 
sel skaps struk tur som mu lig gjør et skat te-
fritt salg av fast eien dom gjen nom ak sje-
salg, uan sett når det te gjennom fø res. 

Lov gi vers vur de rin ger i for ar bei de ne ta ler 
for at ulov fes tet gjen nom skjæ ring ikke bør 
be nyt tes ved oven nevn te dis po si sjo ner. 
Det at lov gi ver kon kret har vur dert pro-
blem stil lin gen og kon klu dert med at det 
ikke er øns ke lig med kon kre te reg ler, ta ler 
for at salg av eien dom gjen nom ak sje salg 
fullt ut er ak sep tert, det te også ved ut fi sjo-
ne ring. Lov gi ver har til og med gitt for-
skrift som gir unn tak fra finansieringsfor-
budet i ak sje lo ven/all menn ak sje lo ven 
§ 8-10, ved bruk av ei en doms sel ska per.42

Skat te mes si ge kon se kven ser av sel ve 
gjen nom skjæ rin gen
Kon se kven sen av skat te mes sig gjen nom-
skjæ ring er at et salg av ak sjer skat te mes sig 
blir vur dert som et salg av fast eien dom. 
Det te vil i de fles te til fel le ne kun ne in ne-
bæ re en ikke ube ty de lig skat te kost nad. 

40 Dette følger av ConocoPhillips Skandinavia -dommen 
avsagt i Stavanger tingrett.

41 Se også Rt. 1997 s. 1580 (Zenith).
42 F30.11.2007 nr. 1336.

Som en kon sekvens av at trans ak sjo nen 
vur de res som salg av fast eien dom, er vi av 
den opp fat ning at kjø per må kun ne kre ve 
økt skat te mes sig inn gangs ver di på ei en de-
len, og så le des høye re av skriv nings grunn-
lag. Det te selv om kon se kven sen av gjen-
nom skjæ rin gen er util sik tet og/el ler ufor-
ven tet. Det te er en na tur lig symmetrieffekt 
av gjen nom skjæ rin gen. 

Etter vårt syn bør gjennomskjæringsinsti-
tuttet gjel de for beg ge par ter i trans ak sjo-
nen, da det el lers kan opp stå en øko no-
misk dob belt be skat ning. I Te le nordom men 
tal te øko no mis ke re son ne men ter for at 
ulov fes tet gjen nom skjæ ring ikke ble an sett 
an ven de lig ved dis po si sjo nen, da det el lers 
vil le in ne bæ re at Te le nor måt te ha be talt 
skatt av en net to inn tekt som vil le ha vært 
ca. 8,6 mil liar der høye re enn det som re elt 
var opp nådd i sel ska pet.43 Hen sy net til  
å unn gå dob belt be skat ning er et vik tig 
ut gangs punkt i skat te ret ten, og bør etter 
vårt skjønn tale for at kjø per bør kun ne 
opp skri ve ei en dom mens skat te mes si ge 
kost pris som en kon sekvens av gjen nom-
skjæ rin gen.44  

I Hyd rodom men45 an før te Riks skat te-
nemn da at et be løp til sva rende inn tekts øk-
nin gen (det ta pet som ikke ble til latt fra-
drags ført) skul le kun ne til leg ges Norsk 
Hyd ro ASAs skat te mes si ge inn gangs ver di 
på sel ska pets ak sjer i Norsk Hyd ro  
Dan mark AS.

Hen sy net til kon sekvens og sam men heng 
i re gel ver ket bør til leg ges at skil lig vekt  
i skat te ret ten.46 At kjø per bør kun ne opp-
skri ve ei en dom mens skat te mes si ge kost-
pris på grunn av gjen nom skjæ rin gen av 
dis po si sjo nen, vil etter vårt syn bi dra til å 
opp rett hol de lo gikk og sym me tri i skatte-
sys te met. Vi de re vil det kun ne øke for ut-
be reg ne lig he ten for de skat te mes si ge virk-
nin ger av gjen nom før te pri vat retts li ge 
dis po si sjo ner. 

43 Rt. 2006 s. 1232 (premiss 60).
44 Se også Bettina Banoun «Omgåelse av skattereglene en 

studie av høyesterettspraksis» (2003) side 341
45 Rt. 2002 s. 456.
46 Frederik Zimmer, lærebok i Skatterett 6. utgave (2009) s. 

58.


