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Skat te fri tak ved fu sjo ner og fi sjo ner:

Be tyd nin gen av  
at lovlighetskravet  
er opp he vet
I ar tik ke len re de gjø res det nær me re for hvil ken be tyd ning opp he vel sen av det så kal
te «lovlighetskravet» har, her un der i hvil ken grad skat te fri tak ved fu sjo ner og fi sjo ner 
frem de les er be tin get av rik tig regn skaps og selskapsrettslig be hand ling. 

Ad vo kat
Ole An dre as Dim men
BAHR

Ad vo kat
Fro de Tal mo
BAHR

Artikkelen er forfattet av:

Et vil kår for skat te fri tak ved fu sjo ner og 
fi sjo ner har vært at gjen nom fø ring skjer på 
lov lig måte etter regnskapsrettslige og sel-
skaps retts li ge reg ler («lovlighetskravet»). 
Lovlighetskravet ble opp he vet fra og med 
inn tekts året 2011. 

Ar tik ke lens opp byg ging 
Ar tik ke len om hand ler fu sjo ner og fi sjo ner 
i rent nor ske for hold, det vil si når både 
over dra gen de og over ta ken de sel skap er 
nor ske. Vi de re om ta les kun fu sjon og 
fi sjon av ak sje sel ska per, men ar tik ke len 
gjel der til sva rende for all menn ak sje sel ska per. 

Først føl ger en kort gjen nom gå el se av 
skat te retts li ge ut gangs punk ter og gjel-
den de ho ved vil kår for skat te fri tak ved 
fu sjo ner og fi sjo ner. Der etter be hand les 
inn hol det av det tid li ge re lovlighetskravet 
samt bak grun nen for at det ble opp he vet. 
Det pe kes så på for hold som be gren ser 
be tyd nin gen av opp he vel sen av lovlighets-
kravet – mens den re el le lemp nin gen som 
føl ge av opp he vel sen der etter pre sen te res. 

En kelte kom men ta rer knyt tes til be tyd nin-
gen av skat te lo vens (vi de re før te) hen vis-
nin ger til ak sje lo vens ka pit ler om fu sjon 
og fi sjon før det til slutt føl ger en opp sum-
me ring og en kelte av slut ten de merk na der.

Skat te retts li ge ut gangs punk ter
Ut gangs punk tet er at fu sjo ner og fi sjo ner 
– i sam svar med de al min ne li ge skat te reg-
le ne – ut lø ser skat te mes sig ge vinst- og/el ler 
taps opp gjør på både sel skaps- og aksjonær-
nivå. Etter skat te lo ven ka pit tel 11 kan 
like vel fu sjo ner og fi sjo ner gjennom fø res 
uten umid del bar be skat ning, for ut satt at 
nær me re vil kår er opp fylt. Over ord net kan 
gjel den de vil kår for skat te fri tak ved fu sjo-
ner og fi sjo ner sy ste ma ti se res i tre ho ved-
ka te go ri er, som rik tig nok i noen grad over-
lap per hver andre.  

For det før s te er det kun nær me re an git te 
fu sjons og fi sjons ty per som kan kva li fi se re 
for skat te fri tak. Skat te lo ven §§ 11-2 før s te 
ledd og 11-4 før s te ledd fore skri ver at 
fu sjo ner og fi sjo ner kan gjennom fø res uten 
be skat ning når fu sjo nen el ler fi sjo nen skjer 
etter ka pit tel 13 og 14 i ak sje lo ven, jf. også 
at skat te lo ven byg ger på ak sje lo vens reg ler 
når det gjel der skat te mes sig gjen nom fø-
ring/virk nings tids punkt for fu sjo ner el ler 
fi sjo ner. Det te inne bæ rer som ut gangs-
punkt at alle de ak sje retts li ge fu sjons- og 
fi sjons ty pe ne kan gjennom fø res uten 
be skat ning. Det er like vel gjort unn tak for 
fu sjo ner og fi sjo ner i kon sern for hold der 
det ut ste des ve der lags ak sjer i an net dat ter-
sel skap («firkantfusjoner»). 

For det and re er det et ho ved vil kår om 
eierkontinuitet, dvs. at ei er for hol de ne må 
være ho ved sa ke lig de sam me før og etter 
fu sjo nen el ler fi sjo nen. Det te iva re tas på 
fle re må ter. Grunn leg gen de er at armleng-
deprinsippet også gjel der ved skat te frie 
fu sjo ner og fi sjo ner. Det te inne bæ rer blant 
an net at an tal let ve der lags ak sjer som ut ste-
des, må re flek te re et mar keds mes sig byt te-
for hold mel lom over dra gen de og over ta-
ken de sel skap. Eierkontinuitet sik res også 
gjen nom kra vene i ak sje lo ven ka pit tel 13 
og 14 om at mak si malt 20 % av det sam-
le de ve der la get kan be stå av an net enn 
ak sjer (til leggs ve der lag). Det føl ger av 
hen vis nin ge ne til ak sje lo ven at over hol-
del se av 20 %-gren sen for til leggs ve der lag 
er en be tin gel se for å opp nå skat te fri tak,  
jf. av snit tet oven for. Her til kom mer det 
sær skil te kra vet i skat te lo ven § 11-8 før s te 
ledd om at ved fi sjon skal ak sje ka pi ta len 
for de les i sam me for hold som netto-
verdiene.

For det tred je gjel der det et ho ved krav om 
skat te mes sig kon ti nui tet på både ak sjo nær- 
og sel skaps ni vå, dvs. at skat te ver di ene og 
-po si sjo ne ne skal vi de re fø res uend ret. Den 
skat te mes si ge kon ti nui tets for ut set nin gen 
kom mer til ut trykk i skat te lo ven §§ 11-7 
og 11-8 og inne bæ rer at skat te fri ta ket ved 
fu sjo ner og fi sjo ner ikke er per man ent. 
Skattekontinuitet kan også ses på som en 
skat te mes sig virk ning av fu sjo nen el ler 
fi sjo nen. 
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Inn hol det av det tid li ge re 
lovlighetskravet
For ut for 2011 var som nevnt skat te fri tak 
ved fu sjo ner og fi sjo ner også be tin get av at 
de gjel den de sel skaps- og regnskapsretts-
lige reg lene var over holdt. Det te lovlig-
hetskravet gjaldt da i til legg til vil kå rene 
som det er re de gjort for oven for. 

Lovlighetskravet var hjem let i skat te lo ven 
§ 11-1 an net ledd. Både ord ly den i den ne 
be stem mel sen og ut ta lel ser i lov for ar bei-
de ne kun ne for stås som at lovlighetsvilkå-
ret var ab so lutt, slik at et hvert av vik fra 
sel skaps- og regnskapsrettslige reg ler skul le 
dis kva li fi se re fu sjo nen el ler fi sjo nen fra 
skat te fri tak. 

I et brev fra Fi nans de par te men tet til 
Skatte di rek to ra tet i 2003 (Utv. 2003  
s. 796) ble det imid ler tid lagt til grunn at 
re el le hen syn og for måls be trakt nin ger til sa 
at ikke en hver feil ved gjen nom fø rin gen av 
en fu sjon el ler fi sjon skul le med fø re bort-
fall av skat te fri ta ket. De par te men tet an tok 
at det kun ne prak ti se res et «ve sent lig hets
kri te ri um» i så måte. 

Etter de par te men tets vur de ring til sa hen-
sy ne ne bak reg lene om skat te frie fu sjo ner 
og fi sjo ner at de sent rale skattefritaksvilkå-
rene «er krav til fu sjons og fi sjons må ter, 
regn skaps mes sig be hand ling, skat te mes sig 
kon ti nui tet for sel skap og ak sjo næ rer og til
leggs ve der lag». Brudd på dis se kra vene 
skul le iføl ge de par te men tet nor malt med-
fø re at fu sjo nen el ler fi sjo nen ble skat te-
utlø sen de. 

Vi de re la de par te men tet i 2003-ut ta lel sen 
til grunn at sel skaps retts li ge saks be hand-
lings reg ler ikke var be grun net ut fra skat-
te mes si ge hen syn, og at brudd på sli ke 
reg ler der for ofte må be døm mes som 
mind re ve sent li ge i skat te mes sig sam men-
heng. Men det frem går av ut ta lel sen at en 
for ut set ning for at sel skaps retts li ge saks be-
hand lings feil ikke skul le vel te skat te fri ta-
ket, var at fei len ikke var av en slik ka rak-
ter at den kun ne med fø re ugyl dig het der-
som den ble på be ropt. 

De par te men tets ut ta lel se har blitt fulgt 
opp i et ter føl gen de prak sis. Det kan i 
den ne for bin del se nev nes at Høy es te rett  
i Rt. 2005 s. 86 la til grunn at det som ble 
be dømt å være en «ren protokollasjons-
mangel», ikke med før te at skat te fri ta ket 
ved en fi sjon bort falt. 

Bak grun nen for opp he vel sen  
av lovlighetskravet
Lovlighetskravet ble fo re slått opp he vet i 
hø rings no ta tet av 18. ja nu ar 2010 om 
skat te mes sig be hand ling av om or ga ni se-
ring og om dan ning av virk som het. 

I hø rings no ta tet ut tal te de par te men tet at 
de sent rale vil kå rene for å opp nå skat te fri-
tak ved fu sjo ner og fi sjo ner er kra vene til 
fu sjons- og fi sjons ty per, vil kå ret om skat te-
mes sig kon ti nui tet og reg lene for til leggs-
ve der lag. Det te sam sva rer med hva de par-
te men tet la til grunn i 2003-ut ta lel sen, 
men med ett av vik; kor rekt regn skaps mes-
sig be hand ling av fu sjo nen el ler fi sjo nen 
ble ikke len ger an sett som et sent ralt vil kår 
for skat te fri tak.  

Be grun nel sen for for sla get om opp he vel se 
av lovlighetskravet var tre delt. For det 
før s te ble det vekt lagt at de sent rale sel-
skaps retts li ge kra vene om fu sjons- og 
fi sjons ty per og mak si malt til leggs ve der lag 
gjel der skat te mes sig selv om lovlighetskra-
vet i skat te lo ven § 11-1 an net ledd ble 
opp he vet. Det te skyl des at det fore lå «dob-
belt hjem mel» for at dis se vil kå rene skul le 
gjel de i skat te mes sig sam men heng. For det 
and re ble det an sett som «ikke åpen bart» 
at skat te myn dig he te ne bør fore ta vur de-
rin ger av regn skaps- og sel skaps retts li ge 
for hold som pri mært er fast satt av and re 
hen syn enn skat te mes si ge. For det tred je 
ble det an ført at det kun ne opp fat tes som 
ufor holds mes sig at mind re feil ved gjen-
nom fø rin gen av en fu sjon el ler fi sjon 
skul le ut lø se be skat ning både på sel skaps- 
og aksjonærnivå. 

For sla get om å opp he ve lovlighetskravet 
møt te in gen mot stand i hø rings run den. 
Lov for slag om opp he vel se ble frem met  

i Prop. 78 L (2010-11) og ved tatt med 
virk ning fra og med inn tekts året 2011. 

For hold som be gren ser 
be tyd nin gen av opp he vel sen
Det er for hold som til sier at opp he vel sen 
av lovlighetskravet har med ført mind re 
end rin ger av retts til stan den enn hva man 
umid del bart kun ne tro. 

Sent ralt i så måte står at vir ke om rå det for 
lovlighetskravet alle rede i ut gangs punk tet 
var be gren set til ikke å om fat te ethvert 
brudd på sel skaps- el ler regnskapsrettslige 
reg ler, et ter som prak sis byg get på Fi nans-
de par te men tets ut ta lel se fra 2003 om 
an ven del se av et ve sent lig hets kri te ri um. 
Mind re ve sent li ge re gel brudd med før te 
så le des hel ler ikke etter den tid li ge re retts-
til stan den at det skjed de bort fall av skat te-
fri ta ket ved fu sjo ner og fi sjo ner. 

Der nest må det tas i be trakt ning at det var 
dob belt hjem mel i skat te lo ven for at over-
hol del se av de mest sent rale sel skaps retts-
li ge reg lene var vil kår for skat te fri tak,  
jf. også hø rings no ta tet fra 2010 der det te 
ble til lagt vekt. Opp he vel sen av lovlighets-
kravet end ret så le des ikke på at skat te fri tak 
er be tin get av at det vel ges en fu sjons- el ler 
fi sjons ty pe som om fat tes av ak sje lov giv-
nin gen (unn tatt firkantfusjoner), og hel ler 
ikke at skat te fri tak er be tin get av over hol-
del se av ak sje lov giv nin gens reg ler om til-
leggs ve der lag. 

Selv om lovlighetskravet nå er opp he vet, 
kan brudd på sel skaps retts li ge reg ler frem-
de les med fø re at fu sjo nen el ler fi sjo nen 
ikke blir gjen nom ført selskapsrettslig, og 
da har den hel ler ikke skat te mes sig virk-
ning, jf. skat te lo ven § 11-10 an net og 
tred je ledd. Det te kan bli kon se kven sen 
der som fei len med fø rer at det frem set tes 
søks mål med på stand om at fu sjons- el ler 
fi sjons be slut nin gen skal kjen nes ugyl dig, 
jf. ak sje lo ven §§ 13-19 flg., jf. § 14-10. 

Mer prak tisk er nok like vel at fei len med-
fø rer at fu sjo nen el ler fi sjo nen nek tes re gi-
strert i Fore taks re gis te ret. Det vi ses til 
foretaksregisterloven ka pit tel V, der det er 
fast satt at «[r]egisterføreren skal prø ve om 
det som innkommer til regi stre ring og 
grunn la get for det er i sam svar med lov  
og har blitt til i sam svar med lov», jf. § 5-1 
før s te ledd, og at regi stre ring skal nek tes 
«[d]ersom registerføreren fin ner at en  
mel ding ikke er lov mes sig», jf. § 5-2 an net 
ledd. 

OM HAND LER: Ar tik ke len om hand ler 
fu sjo ner og fi sjo ner i rent nor ske for hold, det 
vil si når både over dra gen de og over ta ken de 
sel skap er nor ske.
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Re el le lemp nin ger som føl ge av 
opp he vel sen av lovlighetskravet
Selv om det er fle re for hold som be gren ser 
be tyd nin gen av opp he vel sen av lovlighets-
kravet, er det like vel klart at opp he vel sen 
har med ført re el le lemp nin ger i retts til-
stan den. En kelte fu sjo ner og fi sjo ner som 
tid li ge re ikke vil le kva li fi ser te for skat te fri-
tak, el ler som det hef tet usik ker het ved, 
kan nå utvil somt gjennom fø res uten 
be skat ning.  

An ven del se av feil regn skaps prin sipp
Som føl ge av at lovlighetskravet ble opp-
hevet, er regn skaps fø rin gen av fu sjo ner 
el ler fi sjo ner i dag helt uten be tyd ning for 
den skat te mes si ge be hand lin gen. Tid li ge re 
kun ne regn skaps feil etter en ve sent lig hets-
vur de ring dis kva li fi se re fu sjo nen el ler fi sjo-
nen fra skat te fri tak. 

Ved fu sjo ner og fi sjo ner er det grunn leg-
gen de regn skaps mes si ge spørs må let om 
regn skaps fø rin gen skal skje i sam svar med 
trans ak sjons prin sip pet, det vil si til vir ke lig 
ver di (jf. regn skaps lo ven § 4-1 nr. 1 og 
ak sje lo ven § 2-7), el ler etter kon ti nui tets-
me to den, det vil si med vi de re fø ring av 
ba lan se før te ver di er. I prak sis har sel ska-
pe ne ofte et øns ke om å an ven de kon ti nui-
tets me to den. Mens lovlighetskravet gjaldt, 
var det kla re ut gangs punk tet at an ven del se 
av urik tig regn skaps prin sipp var en ve sent-
lig feil som ute luk ket skat te fri tak. Det te 
frem kom mer blant an net ut tryk ke lig av 
hø rings no ta tet fra 2010. 

Det var tid li ge re hel ler ikke helt ute luk ket 
at and re regn skaps feil – det vil si feil i 
regn skaps fø rin gen in nen for ram men av 
rik tig regn skaps prin sipp – kun ne bli 
be dømt til å være så gra ve ren de at fu sjo-
nen el ler fi sjo nen vil le ut lø se be skat ning. 
Men vi an tar at det i prak sis skul le mye til 
for at det tid li ge re lovlighetskravet skul le 
ram me and re regn skaps feil enn urik tig 
prin sipp an ven del se. 

I dag kan fu sjo ner og fi sjo ner kva li fi se re 
for skat te fri tak selv om det er gjort ve sent-
li ge feil i regn skaps fø rin gen. Av dek king av 
sli ke feil etter fu sjo nen el ler fi sjo nen er 
re gi strert gjen nom ført, er in gen ugyl dig-
hets grunn (jf. ak sje lo ven §§ 13-19 og 
14-10). Even tuell ret ting av regnskaps-
feilen må da skje in nen for ram men av den 
gjen nom før te fu sjo nen el ler fi sjo nen, og 
ret tin gen er uten ef fekt for den skat te -
messi ge be hand lin gen av fu sjo nen el ler 
fi sjo nen.

Saks be hand lings feil som kun ne med ført 
ugyl dig het
Mens lovlighetskravet gjaldt, med før te 
ve sent li ge brudd på de sel skaps retts li ge 
saks be hand lings reg le ne for fu sjo ner og 
fi sjo ner at skat te fri ta ket bort falt. I Fi nans-
de par te men tets ut ta lel se fra 2003 ble det te 
kva li fi sert til å være saks be hand lings feil 
som kun ne med ført ugyl dig het der som 
den ble på be ropt. 

Det er i teo ri og prak sis lagt til grunn at 
ugyl dig het som føl ge av brudd på saks be-
hand lings reg ler i al min ne lig het kre ver at 
brud det kan ha hatt be tyd ning for be slut-
nin gens inn hold, jf. Aar bak ke m.fl., Kom-
men tar ut ga ve til ak sje lo ven og all menn ak-
sje lo ven (2. ut ga ve, 2004) side 410. 
Ek sem pel vis vil det nor malt være grunn lag 
for å kre ve at et ge ne ral for sam lings ved tak 
om fu sjon til si de set tes som ugyl dig der som 
innkallingsreglene i ak sje lo ven §§ 5-9 flg. 
er ve sent lig til si de satt.

Tro lig kun ne også brudd på saks be hand-
lings reg ler inn tatt i sel ska pets ved tek ter 
an ses å bry te med lovlighetskravet, så fremt 
fei len var av en slik ka rak ter at den kun ne 
med ført ugyl dig het der som den ble på be-
ropt. Det er ek sem pel vis ikke uvan lig at 
sel ska pe ne har ved tekts be stem mel ser som 
sup ple rer innkallingsreglene i ak sje lo ven. 
Men vi er ikke kjent med at spørs må let 
om skat te fri ta ket kun ne bort fal le som 
føl ge av ved tekts brudd fikk noen en de lig 
av kla ring i prak sis el ler på an nen måte.

Etter opp he vel sen av lovlighetskravet dis-
kva li fi se rer ikke feil i saks be hand lin gen av 
fu sjo nen el ler fi sjo nen fra skat te fri tak, selv 
om det er på det rene at fei len vil le med-
ført ugyl dig het der som den had de blitt 
på be ropt. Her til kom mer at der som fei len 
først av dek kes/på be ro pes etter at fu sjo nen 
el ler fi sjo nen er re gi strert gjen nom ført i 
Fore taks re gis te ret (og der med også skat te-
mes sig har trådt i kraft), kan den hel ler 
ikke med fø re at fu sjo nen el ler fi sjo nen kan 
kre ves til si de satt som ugyl dig, jf. ak sje-
loven §§ 13-19 og 14-10. I sli ke til fel ler 
må even tu elt øko no misk tap som føl ge av 
fei len sø kes kom pen sert gjen nom krav om 
er stat ning. 

Som det frem kom mer av drøf tel sen oven-
for, har opp he vel sen av lovlighetskravet 
nep pe noen re ell be tyd ning ved brudd på 
ma te rielle sel skaps retts li ge reg ler for fu sjo-
ner el ler fi sjo ner. Bak grun nen er at de 
ma te rielle reg lene som de par te men tet har 
an sett som sent rale i skat te mes sig sam-
men heng – det vil si fu sjons- og fi sjons ty-

pe ne og reg lene ved rø ren de til leggs ve der-
lag – frem de les er gjel den de gjen nom  
de sær skil te hen vis nin ge ne i skat te lo ven 
§§ 11-2 og 11-4 til ak sje lo ven ka pit tel 13 
og 14. 

Sær lig om hen vis nin ge ne til 
ak sje lo ven ka pit tel 13 og 14
Skat te lo ven §§ 11-2 før s te ledd og 11-4 
før s te ledd be stem mer som nevnt at fu sjo-
ner og fi sjo ner kan gjennom fø res uten 
skatt leg ging når fu sjo nen el ler fi sjo nen 
«skjer etter» hen holds vis ka pit tel 13 og 14 
i ak sje lo ven. Det er klart at hen vis nin ge ne 
med fø rer at over hol del se av reg lene i 
ka pit tel 13 og 14 om fu sjons- og fi sjons-
typer og til leggs ve der lag er be tin gel ser for 
skat te fri tak.

Et spørs mål som er ak tua li sert etter at 
lovlighetskravet ble opp he vet, er om de 
nevn te hen vis nin ge ne med fø rer at også de 
øv rige reg lene i ak sje lo ven ka pit tel 13 og 
14 må over hol des for at fu sjo nen el ler 
fi sjo nen skal kva li fi se re for skat te fri tak. 
Det te er først og fremst ak sje retts li ge reg ler 
om krav til do ku men ta sjon og den nær-
me re saks be hand ling/be slut nings kom pe tan se 
i for bin del se med fu sjo nen el ler fi sjo nen. 

Ord ly den kan til si at et hvert brudd på 
ak sje lo ven ka pit tel 13 og 14 vil vel te skat te -
fri ta ket ved fu sjo nen el ler fi sjo nen. Men 
fle re for hold ta ler her for en inn skren-
ken de tolk ning, slik at det kun er over hol-
del se av ak sje lo vens reg ler om fu sjons- og 
fi sjons ty per og til leggs ve der lag som er 
skattefritaksvilkår. 

Hen vis nin gen i skat te lov giv nin gen til de 
ak sje retts li ge fu sjons reg lene som nå er 
inn tatt i ak sje lo ven ka pit tel 13, ble ved tatt 
i for bin del se med lov re gu le rin gen av skat te-
fri ta ket for fu sjo ner og fi sjo ner i 1997.  
Det føl ger av for ar bei de ne at for må let med 
hen vis nin gen var å re gu le re hvil ke ty per 
sam men slå in ger som skul le ak sep te res med 
skat te mes sig kon ti nui tet, mens det ikke er 
hol de punk ter for at me nin gen var å opp-
stil le et skat te krav om å over hol de alle de 
ak sje retts li ge reg lene om fu sjon, jf. Ot.prp. 
nr. 71 (1995-96) s. 12 flg. Til sva rende 
hen vis ning for fi sjo ner ble ved tatt da det 
ble inn ført et eget aksjerettslig fi sjons in sti-
tutt ved ak sje lo ven av 1997. 

Også for ar bei de ne til opp he vel sen av lov-
lighetskravet ta ler for at hen vis nin ge ne til 
ak sje lo ven ka pit tel 13 og 14 ikke inne bæ-
rer and re skattefritaksvilkår enn kra vene til 
fu sjons- og fi sjons ty per og til leggs ve der lag. 
Det var (bare) dis se vil kå rene (med til legg 
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av skattekontinuitet) som ble om talt som 
«de ve sent li ge» i Ot.prp. nr. 78 L (2010-11)  
s. 18. Vi de re er det i hø rings no ta tet fra 
2010 ut talt at opp he vel se av lovlighets-
kravet vil ha som kon sekvens «at trans ak-
sjo nen må leg ges til grunn i for hold til 
skat te reg le ne, med mind re den etter sel-
skaps lov giv nin gen er ugyl dig» (s. 47). 
For stå el sen var alt så at når lovlighetskravet 
fjer nes, skal det ikke være grunn lag for å 
til si de set te skat te fri ta ket som føl ge av 
brudd på sel skaps retts li ge saks be hand lings-
reg ler/do ku men ta sjons krav (her un der  
i ka pit tel 13 og 14), med mind re fei len 
rent fak tisk har ført til ugyl dig het. 

Oven stå en de til sier etter vår vur de ring at 
hen vis nin ge ne til ak sje lo ven ka pit tel 13 og 
14 ikke inne bæ rer and re skattefritaksvilkår 
enn at reg len om fu sjons- og fi sjons ty per 
samt til leggs ve der lag må over hol des. En 
mot satt for stå el se had de dess uten sterkt 
re du sert be tyd nin gen av opp he vel sen av 
lovlighetskravet og gitt den «til fel di ge» 

retts til stand at brudd på saks be hand lings-
reg le ne i ak sje lo ven ka pit tel 13 og 14 
kun ne vel tet skat te fri ta ket, men ikke 
brudd på de mer ge ne rel le saks be hand-
lings reg le ne hjem let and re ste der i ak sje-
loven (sær lig ka pit tel 5 og 6). 

Opp sum me ring og en kelte 
av slut ten de merk na der
Det frem kom mer av ar tik ke len at det tid li-
ge re lovlighetskravet bare ram met ve sent-
li ge brudd på sel skaps- og regn skaps lov giv-
nin gen. Opp he vel sen har sam ti dig ikke 
end ret på at ak sje lo vens reg ler om fu sjons- 
og fi sjons ty per samt til leggs ve der lag er 
vil kår for skat te fri tak. Opp he vel sen har 
imid ler tid hatt som virk ning at skat te fri tak 
ikke len ger bort fal ler ved an ven del se av feil 
regn skaps prin sipp el ler ved saks be hand-
lings feil som kun ne med ført ugyl dig het. 
Opp he vel sen har dess uten vært po si tiv ved 
at den har gitt økt for ut sig bar het – sel ska-
pe ne må ikke len ger for hol de seg til et 
skjønns ba sert lovlighetskrav som gjor de 

skat te fri ta ket be tin get av vil kår som ikke 
er vik ti ge i skat te mes sig sam men heng. 

Etter vårt syn bør det vur de res å end re 
ord ly den i før s te ledd i skat te lo ven §§ 11-2 
og 11-4, slik at hen vis nin ge ne til ak sje lo-
ven knyt tes opp til de kon kre te be stem-
mel se ne om fu sjons- og fi sjons ty per og 
til leggs ve der lag. Der ved blir det også ut fra 
en rent språk lig lov tolk ning klart at det 
bare er over hol del se av dis se ak sje reg le ne 
som er skattefritaksvilkår. 

Skat te lo ven har frem de les fle re and re lov-
lighetskrav der guns tig skat te mes sig 
be hand ling gjø res be tin get av over hol del se 
av sel skaps retts li ge reg ler, jf. skat te lo ven 
§§ 2-38 an net ledd bok stav a og 10-12  
før s te ledd hva gjel der ut byt te, samt § 10-2 
ved rø ren de kon sern bi drag. Etter vår vur-
de ring bør det også for dis se lovlighets-
kravene fore tas en gjen nom gang med sik te 
på hel el ler del vis opp he vel se. 


