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Del III:

Skat te be hand lin gen  
i 2010 og 2011
Ar tik ke len tar for seg ut valg te sa ker og pro blem stil lin ger fra skat te og av gifts be hand
lin gen i Skatt øst i 2009/2010. Del III av ar tik ke len tar blant an net for seg tap på  
ford rin ger i kon sern for hold og mer verdi avgift.

Artikkelen er 
forfattet av:
Sek sjons sjef
Mo ni ca Si vert sen
Skatt øst
Hun er DHkan di dat 1989, har 
ju ri di kum fra 1994, var ju ri disk 

råd gi ver v/Oslo lik nings kon tor fra 1995–98, se ni or råd gi ver i 
Skatte di rek to ra tet 1999–2000, un der di rek tør v/Oslo lik nings
kon tor fra 1.6.00 og sek sjons sjef i Skatt Øst fra 1.1.08.

Tap på ford rin ger i kon sern for hold
De sis te par åre ne har Skatt øst vur dert 
svært man ge sa ker in nen for te ma et tap på 
ford rin ger. I det te av snit tet er en del av 
dis se sam men fat tet for å gi en over sikt over 
prak si sen.

Man ge, og kan skje sta dig fle re, sel ska per og 
hol ding sel ska per rea li se rer tap på ford rin ger 
til dat ter sel ska per el ler til knyt te de sel ska per. 
Etter de al min ne li ge reg lene er tap på ford-
rin ger fra drags be ret ti ge de når ford rin ge ne 
har til strek ke lig til knyt ning til de bi tors 
virk som het og ta pet er en de lig kon sta tert. 
Det te er blitt ut nyt tet, f.eks. ved at et sel-
skap fore tar innvesteringer gjen nom dat ter-
sel ska per som etab le res med lite egen ka pi tal. 
Ho ved de len av ka pi tal inn skud de ne i dat ter-
sel ska pe ne gjø res i form av lån med el ler 
uten rett til kon ver te ring til ak sje ka pi tal. 
Der som virk som he ten i dat ter sel ska pe ne 
går dår lig, kan mor sel ska pet få fra drag for 
sto re de ler av in ves te rin gen som tap på 
ford ring. Går virk som he ten godt, vil av kast-
nin gen kom me som ge vinst el ler ut byt te på 
ak sje ne som er skat te fritt etter fritaksmeto-
den. Den ne mu lig he ten for ut nyt tel se av 
skat te reg le ne er søkt re du sert gjen nom 
av skjæ rings re ge len i § 6–2 som tråd te i kraft 
6. ok to ber 2011.

De føl gen de eks emp le ne er i sin hel het 
hen tet fra peri oden før 6. ok to ber 2011. 

Det er selv føl ge lig man ge sa ker hvor fak-
tum lig ger slik an at det gis med hold i 
på stand om fra drag. I det føl gen de har jeg 
like vel i stor grad valgt å fo ku se re på sa ker 
hvor det ikke er gitt med hold.

Ofte er det spørs mål om kre di tor sel ska pet 
driver næ rings virk som het over ho det, der-
nest opp står det re gel mes sig tvils spørs mål 
rundt hvil ken virk som het kre di tor fak tisk 
driver, f.eks. om sel ska pet ut øver in ves te-
rings virk som het hvis man ute luk ken de 
eier noen ak sje pos ter og yter lån.

Det hev des også at kre di tors virk som het 
be står i å sør ge for en over ord net sty ring 
og kon troll med dat ter sel ska pe nes virk-
som he ter. Det må da vur de res hvor vidt det 
kun er ei er be føy el ser som ut øves. I til legg 
opp står det gjer ne spørs mål om kre di tor-
sel ska pet yter fel les tje nes ter og/el ler driver 
ut vik lings virk som het over for de bi tor. Alle 
dis se for hol de ne har sent ral be tyd ning for 
tilknytningsvurderingen.

Kra vet til at kre di tor driver virk som het
Lån fra mor- til dat ter sel skap
For la get AS krev de fra drag for tap på ford-
ring med kr 600 000 på dat ter sel ska pet 
Boka AS, som var kon kurs. Ford rin gen 
had de sitt grunn lag i mor sel ska pets be ta-
ling av dat ter sel ska pets le ve ran dør gjeld.

For la get eide alle ak sje ne i Boka og had de 
lånt ut pen ger til drif ten av dat ter sel ska-
pet, blant an net for at Boka skul le be ta le 
le ve ran dør gjeld. Sel ska pet hev det at det 
måt te fore lig ge en sær lig og nær til knyt-
ning mel lom mor- og dat ter sel ska pet ale ne 
av den grunn at Boka var av hen gig av å 
be ta le le ve ran dør gjeld for å kun ne kjø pe 
inn nye va rer. Lå net fra mor sel ska pet var 
der for nød ven dig for å sik re vi de re drift  
i dat ter sel ska pet.

Kon to ret vur der te om For la get drev en 
øko no misk ak ti vi tet over tid og med et 
visst om fang, om virk som he ten var eg net 
til å gå med over skudd og om ak ti vi te ten 
ble dre vet for egen reg ning og ri si ko.

Sel ska pet had de ikke hatt drifts inn tek ter, 
va re kost na der el ler lønns ut gif ter de se ne re 
åre ne, og ak ti va ene be sto kun av fi nan si-
el le ei en de ler. Etter skat te kon to rets vur de-
ring kun ne For la get ikke an ses å dri ve 
virk som het i skat te mes sig for stand. Det 
var da ikke nød ven dig å ta stil ling til 
tilknytningskra vet og kravet til at ta pet 
måt te være en de lig kon sta tert.

Lån fra hol ding sel skap til dat ter sel skap
Pengetreet AS er i sin hel het eid av mor sel-
ska pet Gullskogen BA. Sist nevn te har som 
for mål å sik re skog ei er nes øko no mi og 
ret tig he ter, er to tal le ve ran dør av tje nes ter 
til skog bru ket og bi står skog ei er ne med 
salg av tøm mer, av virk ning, kul tur ar beid  
i sko gen og for valt ning av skog ei en dom mer. 
Det er 2600 skog eie re som er an dels ei ere.

For å bi dra til best mu lig av kast ning på 
an dels ei er nes ei en dom mer, har Gullskogen 
gjen nom fle re år in ves tert i skog in du stri og 
and re ak ti vi te ter som kan bi dra til å opp nå 
mål set tin gen om mak si mal av kast ning. 
Som et ledd i det te del tar Gullskogen og 
dat ter sel ska pe ne med ei er an de ler og fi nan-
sie ring i fle re sel ska per for å ska pe et mar-
ked for tre vir ke.

Pengetreet har i de se ne re åre ne fun gert 
som in ves te rings sel skap. Sel ska pet ga lån 
til et kon sern sel skap som drev med pellets-
ovner. Sat sin gen mis lyk tes, og ford rin gen 
ble an sett tapt i 2008.

In ves te rings ak ti vi te ten ble ikke an sett 
til strek ke lig til at det te ut gjor de en egen 
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virk som het. Sel ska pet ble hel ler ikke an sett 
for å dri ve ut låns virk som het, slik de sub si-
di ært hev det. Drifts inn tek te ne i 2007 og 
2008 be sto av leie inn tek ter, ge vinst ved 
av gang av drifts mid ler og ren te inn tek ter. 
Sel ska pet had de ikke lønns ut gif ter, det var 
ikke an sat te i det re le van te tids rom met og 
all ak ti vi tet og ar beid ble ut ført av an sat te  
i Gullskogen. Det ble ald ri fak tu rert for 
ar bei det mel lom sel ska pe ne.

Næ rings til knyt ning kun ne der imot ha 
fore lig get mel lom Gullskogen og sel ska pet 
med pelletsovner som drev med pellets-
ovner ved at sel ska pe ne kun ne skapt økt 
mar ked for tre vir ke. Det te kun ne etter 
nemn das me ning like vel ikke øke nærings-
tilknytningen for Pengetreets del. Det te til 
tross for at sel ska pe ne had de øns ket å 
fu sjo ne re og i et ter tid rent fak tisk fu sjo-
ner te så snart myn dig he te nes til la tel se til 
det te ble gitt. Sel ska pe ne måt te vur de res 
hver for seg i for hold til hva som var egen 
virk som het.

Vi de re fant nemn da at det hel ler ikke 
kun ne få be tyd ning at sel ska pe ne kun ne 
inn ret tet seg an ner le des ved å gi lån fra 
Gullskogen til datterdatterselskapene. 
Nemn da fant at det er må ten skatt yter 
fak tisk had de inn ret tet seg på som var 
av gjø ren de ved den skat te retts li ge be døm-
mel sen. Nemn da vis te i den ne for bin del-
sen til dom i Bor gar ting lag manns rett 
ved rø ren de Brightpoint Nor way AS1.

1 Utv. 2011 side 802.

Ei en doms kon sern – lån til ut vik lings sel skap
Kat te bu ret Hol ding AS eier Kat te bu ret 
Ut vik ling AS, et sing le purpose-sel skap 
som eier og ut vik ler en by gård med små 
lei lig he ter. Det er fle re sel ska per med 
by går der i kon ser net. Et an net sel skap  
i sam me kon sern, Rot te rei ret Eiendom AS, 
ytet lån til ut vik lings sel ska pet på 6 MNOK, 
men det te lå net ble et ter gitt i 2007 som 
føl ge av mang lende be ta lings ev ne hos 
de bi tor.

Skat te kon to ret og se ne re skat te kla ge-
nemn da, men te at ford rin gen ikke vir ket  
i næ ring si den Rot te rei ret Eiendom ikke 
drev virk som het. Sel ska pet had de ver ken 
drifts inn tek ter el ler lønns ut gif ter i 2006 
og 2007. Sel ska pet an før te på sin side at 
ak ti vi te ten til dag lig le der i sel ska pet var 
til strek ke lig til å be grun ne virk som het 
med ak tiv sty ring av/ut vik ling i ei en doms-
sel ska pet. Skat te kla ge nemn da fant do ku-
men ta sjo nen for den ne ak ti vi te ten man gel-
full, og kun ne der for ikke leg ge til grunn 
at ut vik lings ak ti vi te te ne had de fore gått  
i Rot te rei ret Eiendom, sna re re enn i ut vik-
lings sel ska pet som eide by går den. Rot te-
reiret Eiendom had de bare ytet lån/ka pi tal. 
Sel ska pet hen vis te til Skå le vik-dom men2 
og an før te at det var et svært lavt krav til 
ak ti vi tet. Skat te kla ge nemn da til ba ke vis te 
an før se len med å vise til at dom men gjaldt 
opp hør av virk som het, som er et helt 
an net vur de rings te ma.

2 Utv. 2003 side 497.

Lån til bri tisk dat ter sel skap via mel lom-
liggen de hol ding
Kon sern spis sen Smell vak ker AS eier In ter-
na tio nal AS, som igjen eier to en gel ske 
dat ter sel ska per, Pret ty Wo man Ltd og 
Ugly Man Ltd, og et svensk dat ter sel skap. 
Kon ser net driver stort in nen skjønn hets-
bran sjen og utenlandssatsningen går gjen-
nom In ter na tio nal sine sel ska per, med 18 
og 12 sa lon ger i hen holds vis Eng land og 
Sve ri ge. De bri ti ske sel ska pe ne ble etab lert 
2004 og 2006, og fi nan si ert med egen-
kapi tal og lån. Sel ska pe ne gikk dår lig  
og ble be slut tet av vik let/lik vi dert i 2008. 
In ter na tio nal krev de fra drag for tap  
i de bri ti ske dat ter sel ska pe ne med  
ca. 25 MNOK det te året.

Lå ne ne ble ytet fra In ter na tio nal til Pret ty 
Wo man, som igjen vi de re lån te pen ger 
etter be hov til Ugly Man. Det ble hev det å 
fore lig ge be ty de lig in te gre ring på le der ni vå 
mel lom sel ska pe ne i form av sam me per son-
krets. De bri ti ske dat ter sel ska pe ne had de 
fore tatt produktinnkjøp for and re sel ska-
per i kon ser net, men for øv rig kun ne det 
ikke på vi ses for ret nings mes si ge for de ler 
ved sam arbei det. Etter skat te kon to rets vur-
de ring var det ikke til strek ke lig ak ti vi tet  
i In ter na tio nal til at sel ska pet kun ne an ses 
å ha dre vet næ rings virk som het i skat te mes-
sig for stand. Sel ska pet had de in gen drifts-
inn tek ter i 2007 el ler 2008. Sel ska pet 
had de hel ler ikke lønns ut gif ter i 2007,  
og i 2008 had de sel ska pet kun én an satt  
i de ler av året.

Sel ska pet an før te at det var en sterk in te-
gra sjon i kon ser net slik at ak ti vi te ten som ble 
ut ført av kon sern le del sen måt te al lo ke res 
In ter na tio nal. Det ble vist til A Hol ding-3 
og Commercial Buildings4-dom me ne, og 
hev det at tilknytningskra vet og kravet om 
virk som het hos lån gi ve ren var to si der av 
sam me sak i in te grer te kon sern. Det te ble 

3 Utv. 2005 side 1085.
4 Utv. 2005 side 1075.

SIK RE SKOG EI ER NE: Gullskogen BA har blant an net som for mål å sik re skog ei er nes øko-
no mi og ret tig he ter.

SKJØNN HETS BRAN SJEN: Kon ser net 
driver stort in nen skjønn hets bran sjen og 
driver, gjen nom et av sel ska pe ne, med 18 og 
12 sa lon ger i hen holds vis Eng land og Sve ri ge.



43NR. 4 > 2012

Skatt

til ba ke vist un der hen vis ning til at de på be-
rop te dom me ne gjaldt tilknytningskrite-
riet, og der for ikke ga noen vei led ning ved 
fast set tel se av kra vet til virk som het. Hvor-
vidt kra vene til til knyt ning el ler en de lig 
kon sta tert tap var opp fylt, ble etter det te 
ikke drøf tet.

Kon sern − man age ment i eget sel skap,  
men ikke virk som het i kon sern spiss
Ho tell Drift AS krev de i 2005 taps fra drag 
på 7,5 MNOK på ford rin ger mot fire 
hel ei de ho tell sel ska per. Sel ska pet var kon-
sern spiss i et un der kon sern med ho tell drift 
un der fel les mer ke va re. All ope ra tiv ho tell-
virk som het be fant seg i sing le purpose- 
sel ska per.

Drif ten, her un der for ret nings før sel, regn-
skaps fø ring, samordningsaktiviteter, fel les 
mar keds fø ring mv., ble imid ler tid fore tatt 
gjen nom dat ter sel ska pet Ho tell Manage-
ment AS, som fak tu rer te de en kelte sel ska-
pe ne og mor sel ska pet for ut før te tje nes ter. 
Det var ca. 30 års verk i Ho tell Manage-
ment.

Fra sel ska pet ble det an ført at virk som he-
ten i un der kon ser net sett un der ett måt te 
an ses å til freds stil le virk som hets kra vet ut 
fra et in te gra sjons syns punkt. Det te ble 
til ba ke vist av skat te kon to ret un der hen vis-
ning til Quatro-dom men5, som sier at de 
en kelte sel ska pe ne må be døm mes hver for 
seg.

Ho tell Drift had de ikke drifts inn tek ter 
el ler lønns kost na der i 2003, 2004 el ler 
2005. Sel ska pet had de inn gått hus leie kon-
trak ter på veg ne av dat ter sel ska pe ne og 
ga ran tert for dis se, noe som før te til la ve re 
hus lei er, og det var ga ran ti an sva ret som 
på før te sel ska pet ta pe ne.

Skat te kla ge nemn da fant at Ho tell Drift 
ikke drev næ ring, og be mer ket at det ikke 
var til strek ke lig å yte ga ran ti er til dat ter sel-
ska pe ne. Sel ska pet ble der imot an sett som 
et rent hol ding sel skap med all ak ti vi tet 
lagt til dat ter sel ska pe ne. Kra vet til til knyt-
ning ble etter det te ikke drøf tet av 
nemn da.

Ak tiv kon sern spiss med sty rings funk sjo ner?
Baderomsknekten AS var kon sern spiss for 
nor ske og sven ske op era tive sel ska per, og 
100 % eiet av en per son lig ak sjo nær. Virk-
som he ten i dat ter sel ska pe ne be sto i salg og 
pro duk sjon av hel- og halv fa bri ka ta in nen 
våtromsprodukter og la mi nat. Ett av sel-
ska pe ne eide pro duk sjons lo ka le ne, mens et 

5 Utv. 1990 side 1084.

an net dat ter sel skap, Hø vel ben ken AS, drev 
snek ker verk sted for spe si al inn red nin ger. 
Hø vel ben ken gikk kon kurs i 2005 med 
gjeld på 3 MNOK til Baderomsknekten.

Re sul tat regn ska pet for Baderomsknekten 
vis te kr 0 i drifts inn tek ter og kost na de ne 
var i det ve sent li ge ford rings tap.

Den per son li ge ak sjo næ ren hev det å være 
ak tiv i alle dat ter sel ska pe ne gjen nom  
Baderomsknekten. Hans opp ga ver om fat tet 
blant an net stra te gi og mar keds ut vik ling, 
sam ord ning av bud sjet ter, fi nan sie ring, 
or ga ni sa sjons ut vik ling og kundepresenta-
sjoner.

Han var dag lig le der i noen av dat ter sel-
ska pe ne, og skat te kla ge nemn da fant det 
ikke do ku men tert at hans inn sats ikke var 
i kraft av den ne po si sjo nen. An førs le ne 
ved rø ren de Commercial Buildings- og A 
Hol ding-dom me ne ble til ba ke vist som 
ar gu ment for at det skul le være næ rings-
virk som het i Baderomsknekten. Skat te kla-
ge nemn da kon klu der te med at sel ska pet 
ikke drev næ ring, og at fra drags rett for 
ta pet på ford ring ikke fore lå. Nemn da fant 
etter det te ikke grunn til å drøf te tilknyt-
ningskravet.

Tilknytningskravet
Regn skaps- og råd giv nings virk som het  
– enga sje ment i ei en doms bran sjen
Reg ne fei len AS drev virk som het in nen 
regn skap og øko no mi, her un der kon su-
lent virk som het in nen de sam me fel te ne. 
Virk som he ten ble dre vet av sel ska pets 
ene ak sjo nær. Sel ska pet kjøp te 50 % av 
ak sje ne i et ei en doms sel skap, og ytte lån 
på 1 MNOK. Hen sik ten med in ves te rin-
gen var å ska pe grunn lag for yt ter li ge re 
opp drag og regn skaps fø ring for Reg ne-
feilen. Sel ska pet an før te at et sam ar beid 
med de bi tor kun ne bli lønn somt, men  
i et ter tid har imid ler tid sel ska pet ikke hatt 
opp drag for de bi to ren. Etter nemn das 
vur de ring fore lå det da in gen næ rings til-
knyt ning, og fra drag for ta pet ble ikke 
inn røm met.

Ford ring på dat ter sel skap i Sin ga po re
Finans AS drev med meg ling, råd giv ning, 
re de ri- og han dels virk som het og krev de 
fra drag for tap på ford rin ger i dat ter sel skap 
i Sin ga po re. Dat ter sel ska pet skul le dri ve 
til sva rende virk som het der. Dag lig le der i 
Sin ga po re-sel ska pet ble re krut tert fra 
Finans. Som føl ge av fi nans kri sen ble 
imid ler tid ikke virk som he ten igang satt,  
og dat ter sel ska pet ble av vik let i 2009.

Ford rin gen be sto av kost na der til lønn, 
hus leie, rei se kost na der etc. som Finans 
had de be talt.

Spørs må let i sa ken var om ford rin gen på 
dat ter sel ska pet had de til strek ke lig til knyt-
ning til virk som he ten i mor sel ska pet. Skat te-
kon to ret vis te til at det ikke var inn gått 
lå ne av ta le mel lom par te ne og det ble ikke 
be reg net ren ter. Skat te kon to ret opp fat tet 
det slik at dek nin gen måt te an ses som 
en si di ge ka pi tal inn skudd. Finans drev ikke 
ut lån som egen virk som het, og det ble 
hel ler ikke an sett å fore lig ge en sterk in te-
gra sjon mel lom virk som he te ne. Vi de re var 
det tvil om ford rin gen var tapt/re elt uer-
holdelig pga. util strek ke lig do ku men ta-
sjon.

Mor- og dat ter sel skap i for skjel lige bran sjer
PrGruppen AS er re gi strert med for mål å 
dri ve in nen re kla me bran sjen. Sel ska pet er 
mor sel skap i en grup pe med åtte sel ska per. 
Dat ter dat ter sel ska pet Kul de sjokk AS, som 
had de til for mål å pro du se re og sel ge ov ner 
og ild ste der, fikk lån på ca. 1,5 MNOK fra 
PrGruppen, men det te gikk tapt i virk-
som he ten. Kul de sjokk le ver te ver ken selv-
an gi vel se el ler regn skap.

PrGruppen had de 17 an sat te og re la tivt 
sto re inn tek ter, ca. 10 MNOK, fra de 
and re sel ska pe ne i kon ser net. Det var 
imid ler tid uklart hvil ke tje nes ter som ble 
le vert. PrGruppen an før te i til legg at sel-

KREV DE FRA DRAG: Sel ska pet krev de fra-
drag for tap på ford rin ger i dat ter sel skap i 
Sin ga po re.
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ska pet drev virk som hets ut vik ling, og at 
fra drag for ta pet der for måt te inn røm mes.

Nemn da kom til at det ikke var en sær lig 
og nær til knyt ning mel lom re kla me virk-
som he ten og virk som he ten til Kul de sjokk. 
Fra drag for ta pet ble ikke inn røm met.

Ny virk som het i ut lan det
Skjønn hets kli nik ken AS driver virk som het 
in nen skjønn hets pleie, og har av de lin ger  
i fle re land

Virk som he ten har lik pro fi le ring og kon-
sept for all for ret nings drift. I 2004 stif tet 
Skjønn hets kli nik ken Beau ty Ltd i Stor bri-
tan nia, som ledd i star ten på en eks pan-
sjon i Nord-Eu ro pa. Kon ser net had de 
stra te gis ke pla ner om fle re kli nik ker i Stor-
bri tan nia, og øns ket vi de re eks pan sjon 
som et spring brett til Eu ro pa. Sik te må let 
var en de lig børs no te ring el ler salg til fi nan-
si el le/in du strielle in ves to rer in nen 2011.

Beau ty had de egen dag lig le der og egne 
be hand le re. Dis se fikk noe opp læ ring i 
Nor ge. Da sel ska pet ble av vik let i 2008 ble 
det dess uten ut ført en del ar beid fra 
le den de per so ner i mor sel ska pet i Nor ge  
i for bin del se med sel ve av vik lin gen. 
Skjønn hets kli nik ken og Beau ty had de 
fel les stra te gi er, lik virk som het og likt kon-
sept. Det ble ytet lø pen de til skudd på til 
sam men nes ten 20 MNOK for å dek ke 
ut gif ter i Beau ty. Skjønn hets kli nik ken 
krev de fra drag for ta pet i for bin del se med 
at Beau ty ble av vik let.

Etter skat te kon to rets vur de ring var stif tel-
sen av Beau ty å anse som opp start av ny 
virk som het/ka pi tal plas se ring. Det ble ikke 
på vist for de ler for egen virk som het. Kon-
to ret fant hel ler ikke at det fore lå in te gra-
sjon mel lom Beau ty og mor sel ska pet  
i Nor ge. Fak tum skil te seg fra Commercial 
Buildings-dom men, ved at det nor ske 
sel ska pet i sist nevn te sak del tok me get 
ak tivt i sty rin gen og at det var plan lagt en 
yt ter li ge re eks pan sjon i et an net mar ked. 
Den sty rin gen som ble fore tatt fra Nor ge 
over for dat ter sel ska pet, gikk ikke nev ne-
ver dig ut over hva van li ge ei er be føy el ser 
skul le til si. Ford rin gen ble der med an sett 
for å mang le til strek ke lig til knyt ning til 
mor sel ska pets virk som het, og fra drag ble 
nek tet.

Ge vinst på ford ring – in ves te rings virk som het
Gull hå ret AS er et sel skap med ak ti vi te ter 
knyt tet til in ves te rin ger i, eier skap til og 
salg av ak sjer og and re fi nan si el le in stru-
men ter. Det om hand le de lå net i sa ken ble 

opp rin ne lig gitt av Data Hol ding AS til 
sitt hel ei de dat ter sel skap Da ta ma ski nen 
AS. Gull hå ret kjøp te opp ford rin gen og i 
et ter tid ak sje ne i Data Hol ding. Ford rin-
gen på Da ta ma ski nen ble inn fridd til på ly-
den de, og sel ska pet rea li ser te en ge vinst på 
20 MNOK. Gull hå ret ut øvet virk som het 
via sty re po si sjo ner og ge ne rell stra te gisk  
og fi nan si ell råd giv ning til hel ei de dat ter-
sel ska per og øv rige sel ska per med ei er in-
ter es ser. Sel ska pet had de i til legg be ty de-
li ge in ves te rin ger i form av lån til dis se 
sel ska pe ne.

Sel ska pet an før te at til knyt ning ikke 
fore lå, for di Da ta ma ski nen drev med virk-
som het in nen data, mens Gull hå ret var et 
in ves te rings sel skap. Skat te kon to ret kom 
imid ler tid til en an nen kon klu sjon, da 
en ga sje men tet etter en kon kret vur de ring 
syn tes å inn gå i in ves te rings virk som he ten. 
Skat te kon to ret la i den ne for bin del se vekt 
på at Gull hå ret bi dro i Da ta ma ski nens 
drift med fle re av sine an sat te uten at dis se 
ble løn net av Da ta ma ski nen. En av dis se 
var sty re for mann i ene sty ret, og den enes te 
kon takt per so nen i Da ta ma ski nen.

Ei en doms sel skap – mang lende til knyt ning  
– Oslo ting retts dom 2.10.20096

Hau ge Eiendom (HE) drev virk som het 
in nen kjøp, salg og drift av fast eien dom, 
fi nan sie rings virk som het, kjøp og salg av 
ver di pa pi rer og del ta kel se i and re sel ska per. 
Sel ska pet eide fle re sel ska per in nen for 
mat/ser ve rings bran sjen, og eide også lo ka-
ler som ble leid ut til dat ter sel ska pe ne. 
Ret ten kom til at det kun var HEs ut leie-
virk som het som var virk som het i skat te lo-
vens for stand. Pro blem stil lin gen var der for 
om lå ne ne som ble gitt til dat ter sel ska pe ne 
var ytet av hen syn til å sik re utleieinntek-
tene hos HE. Tap på lån til ett av dat ter sel-
ska pe ne som var leie ta ker, var til strek ke lig 
sær lig og nært til at tilknytningskravet ble 
an sett for å være opp fylt. Ta pe ne på ford-
rin ger til and re dat ter sel ska per og lån til én 
fran chi se ta ker, had de ikke den sam me 
til knyt nin gen. Ret ten gikk kon kret til 
verks og vur der te hver en kelt ford ring.

In ves te rings sel skap – til knyt ning – As ker  
og Bæ rum ting retts dom 1.12.20097

Lig nin gen av Ferd AS ble opp he vet av 
ret ten og fra drag inn røm met for tap på 
ford rin ger med ca. 81,5 MNOK på dat ter-
sel ska pet TiMar i Por tu gal.

Ferd had de 37 an sat te ved ut gan gen av 
2003 og opp nåd de sam me året et re sul tat 

6 Utv. 2009 side 1379.
7 Utv. 2010 side 79.

før skatt på 792 MNOK. Sel ska pets ei en-
de ler be sto ve sent lig av ak sjer, ford rin ger, 
and re fi nan si el le in stru men ter og bank inn-
skudd. Ferd var i 2003 or ga ni sert i fem 
for ret nings om rå der hvor av pri va te equity, 
egne in ves te rin ger, ven ture og eien dom var 
om fat tet. Etter en stør re virk som hets- og 
stra te gi om leg ging i 2000 de fi ner te Ferd 
seg som et in ves te rings sel skap.

Spørs må let i sa ken var om ak sje ne i TiMar 
og ford rin gen mot sel ska pet var en del av 
in ves te rings virk som he ten i Ferd, el ler om 
TiMar var en in du stri ell in ves te ring i det 
gam le for ret nings om rå det hav bruk, som 
det had de vært si den opp star ten i 1986.

Etter skat te kla ge nemn das vur de ring var 
tilknytningsvilkåret ikke opp fylt. Lå ne ne 
var ytet gjen nom internbanken, men 
den ne drev ikke selv sten dig ut låns virk som-
het. Internbanken var der imot en in te grert 
del av Ferds øv rige virk som het. Ferd og 
TiMar kun ne ikke an ses som en in te grert 
virk som het, og lå net til TiMar, som var en 
in du stri ell in ves te ring fra man ge år til ba ke, 
had de ikke gitt Ferd noen for ret nings mes-
si ge for de ler. Ved ta ket for ut sat te at Ferd 
drev virk som het i skat te mes sig for stand, 
men drøf tet ikke hva virk som he ten be sto  
i el ler om den om fat tet hele el ler bare de ler 
av den ak ti vi te ten som Ferd ut øvet.

Ting retten la til grunn at Ferds orga ni se-
ring og for ret nings idé trakk i ret ning av  
at ak ti vi te ten var å anse som virk som het. 
Gjen nom for ret nings om rå det pri va te 
equity var sel ska pet en me get ak tiv eier 
som var opp tatt av ver di skap ning og ef fek-
ti vi tet, også ved å gi dat ter sel ska pe ne lån  
i stort om fang. Ret ten la der for til grunn 
at internbanken frem sto som en in te grert 
del av Ferds virk som het. Sel ska pets ak sjo nær-
po si sjon og sel ska pets sam le de res sur ser ga 
sty rings mu lig he ter over for TiMar. Ret ten 
an tok at virk som he ten i dat ter sel ska pet 
ikke vil le vært mu lig uten fi nan si ell støt te 
fra Ferd.

Ret ten ut tal te at det måt te skil les mel lom 
Ferds fi nan si el le og in du strielle in ves te rin-
ger og at dis se var av ulik ka rak ter, men 
kom like vel til at all ak ti vi tet Ferd ut øvet, 
inn gikk i en bredt an lagt virk som het. 
Lå ne ne var ytet for å ivare ta Ferds in ves te-
rings virk som het ved å styr ke og finan siere 
drif ten i dat ter sel ska pet. Ho ved hen sik ten 
med lå ne ne var å øke ver dien på Ferds 
in ves te rin ger. Både ak sje ne og lå net til 
TiMar had de der for sær lig og nær til knyt-
ning til Ferds virk som het.
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Cen trum Eiendom AS – Moss ting retts dom 
14.7.2011 – på an ket8

Cen trum Eiendom (CE) og Res surs grup-
pen AS (RG) eide 50 % hver av Aker Real-
in vest AS (ARI). Sel ska pe ne drev in nen for 
ei en doms ut vik ling. ARI gikk med un der-
skudd og had de be hov for ka pi tal. CE 
lån te ARI 1,8 MNOK. RG over tok etter 
hvert hele CEs ak sje post for 2,5 MNOK. 
Ford rin gen på 1,8 MNOK ble over dratt til 
RG for kr 1 i 2007, hvor på ta pet ble fra-
drags ført hos CE.

Sa ken ble be hand let i Moss ting rett hvor 
sel ska pet fikk med hold. Ret ten slut tet seg 
til at CE drev ei en doms ut vik ling i bre de re 
for stand, gjen nom helt el ler del vis eide 
sel ska per. Etter ret tens vur de ring fore lå det 
dess uten sær lig og nær til knyt ning for di 
lå net ble ytet til ARI for at sel ska pet kun ne 
fort set te sin virk som het in nen ei en doms-
ut vik ling. Det fore lå vi de re, etter ret tens 
vur de ring, slik ak tiv opp føl ging som kre-
ves. Når det gjaldt realisasjonsvilkåret og 
det sym bol ske ve der la get, men te ret ten at 
det te sam svar te med ver dien på ford rin gen 

8 Utv. 2011 side 1341.

til tross for at sel ska pet re la tivt kort tid før 
var solgt for 2,5 MNOK uten å be sit te 
and re ei en de ler enn ford rin gen.

Sa ken il lust re rer hvor van ske lig det kan 
være å de fi ne re hva som ut gjør sel ska pets 
virk som het. I hen hold til En hets re gis te ret 
er for må let med CEs virk som het – «Ut leie 
av egen el ler leid fast eien dom el lers».  
I års be ret nin ge ne va rie rer be skri vel sen.  
I dom men leg ges det til grunn at ak ti vi-
teten er ad skil lig vi de re og an ta ke lig også 
in klu de rer det å lete opp ei en doms pro sjek-
ter, der det kan hen tes ut ge vinst på kort 
el ler lang sikt ved ak tiv oppfølgning og 
ut vik ling fra sel ska pets side.

Spørs mål om ta pet er en de lig kon sta tert
Tap på ford rin ger i hel eid dat ter sel skap  
– et ter føl gen de fu sjon
Mo tor bå ten AS krev de i selv an gi vel sen for 
2007 fra drag for tap på ford rin ger på sitt 
hel ei de dat ter sel skap, Snek ka AS, med  
43 MNOK. Snek ka ble kjøpt opp i 2004 
og had de på opp kjøps tids punk tet et 
un der skudd til frem fø ring på 50 MNOK. 
Sel ska pets drifts mid ler ble i sin hel het 

rea li sert i 2006, og sel ska pet har etter 
den ne tid ikke ut øvet virk som het. Det 
frem før bare un der skud det pr. 31.12.2006 
var på 70 MNOK. Etter rea li sa sjo nen av 
drifts mid le ne had de ikke Snek ka mu lig het 
til å inn fri sine for plik tel ser, og ta pet måt te 
der for etter sel ska pets opp fat ning an ses  
å være en de lig kon sta tert.

Skat te kon to ret be mer ket at nor malt an ses 
et tap som en de lig kon sta tert ved rea li sa-
sjon. For at tap på en urea li sert ford ring 
skal kun ne an ses som en de lig kon sta tert, 
må ford rin gen være klart uerholdelig, jf. 
blant an net høy es te retts dom me ne ved-
røren de Nor se9 og Sel mer10.

Sa ken had de sto re lik hets trekk med fak-
tum i ting retts dom men ved rø ren de Sjø-
sen te ret Kil lin gen11. Dom men ved rør te 
tap på ford ring på et sel skap som ble kjøpt 
opp. Ford rin gen ble et ter gitt i 1992, og 
ta pet fra drags ført. Kre di tor- og de bi tor sel-
ska pet ble fu sjo nert sam me år. Ret ten la til 

9 Utv. 1991 side 143.
10 Utv. 1993 side 1091.
11 Utv. 2000 side 157.
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grunn at trans ak sjo ne ne måt te ses un der 
ett, og at ta pet ikke kun ne fra drags fø res.

Skat te kon to ret kun ne ikke se at ford rin-
ge ne var klart uerholdelige ver ken i 2006 
el ler 2007. På bak grunn av det be ty de li ge 
un der skud det til frem fø ring i Snek ka var 
det på reg ne lig at skat te po si sjo nen vil le bli 
for søkt ut nyt tet. Un der skud det kun ne 
an ven des via kon sern bi drag, som vil le 
gjort sel ska pet i stand til å be tje ne sine 
for plik tel ser, el ler ved en fu sjon. Sel ska pets 
års be ret ning for 2006, for fat tet etter salg 
av sis te gjen væ ren de ak ti vum, la dess uten 
til grunn at fort satt drift var for svar lig. Av 
det te trakk skat te kon to ret kon klu sjo nen at 
det fort satt fore lå mu lig het for at sel ska pet 
vil le kun ne møte sine gjelds for plik tel ser. 
Sel ska pet ble for øv rig fu sjo nert inn i 
Mo tor bå ten i 2008. Vil kå ret om en de lig 
kon sta tert tap ble ikke an sett å være opp-
fylt.

Mer verdi avgift
Fik tiv fak tu re ring
De se ne re åre ne er det av dek ket man ge 
sa ker som dreier seg om fik tiv fak tu re ring. 
Det fore lig ger fle re dom mer hvor til tal te er 
blitt straf fe dømt. Den ne sa ken om hand ler 
nek tel se av fra drag for inn gå en de av gift på 
fak tu ra er fra 16 un der en tre pre nø rer. Fak-
tu ra ene ble nek tet fra drags ført for di skat te-
kon to ret la til grunn at dis se ikke le gi ti-
mer te de re el le for hol de ne.

Vas ke ser vice AS drev virk som het i ren gjø-
rings bran sjen. Sel ska pet had de i un der kant 
av 20 an sat te.

I for bin del se med bok et ter syn ble det 
på vist at sel ska pet had de kost nads ført en 
rek ke fak tu ra er fra un der en tre pre nø rer  
i åre ne 2006 til og med 2009.

Skat te kon to ret la til grunn at det i all hoved-
sak var ut ført re elt ar beid, men at de virk-
som he te ne som var opp gitt på fak tu ra ene, 
ald ri vil le ha vært i stand til å ut fø re det 
ar bei det som var be skre vet og fak tu rert.

Det ble i den ne for bin del se lagt vekt på:

un der en tre pre nø re ne had de ikke  –
re gist rer te an sat te i pe ri ode ne som 
fak tu ra ene om fat tet
un der en tre pre nø re ne had de kun vært  –
re gi strert i av gifts mann tal let i kor te 
pe rio der
det had de ikke vært mu lig for skat te- –
eta ten å kom me i kon takt med un der-
en tre pre nø re ne
un der en tre pre nø re ne had de kun unn- –
taks vis be talt skat ter og av gif ter
un der en tre pre nø re nes bank kon to er bar  –
ikke preg av van lig for ret nings virk som-
het. Det var få ut gif ter i næ ring og den 
stør ste de len av pen gene fra Vas ke ser vice 
ble tatt ut kon tant rett etter over fø ring. 
En kelte ste der var det tatt ut man ge 
hund re tu se ner kro ner i lø pet av en dag.

Det ble un der kon trol len fun net fel les trekk 
med and re fir ma er som tid li ge re had de 
ut ført fik tiv fak tu re ring, f.eks. kjen ne tegn 
ved opp ret telse, leve tid i re gist re, be ve gel ser 
på bank kon to er og lik ut for ming av fak tu-
ra ene, fle re av fir ma ene had de sam me for-
ret nings ad res se, fle re av fak tu ra ene fra uli ke 
sel ska per had de sam me ut se en de, blankett-
nummerserie osv.

Det ble også lagt vekt på mo men ter som at 
Vas ke ser vice had de sør get for om fat ten de 
do ku men ta sjon av egne kun de for hold, 
med skrift lig kor re spon dan se, av ta ler som 
opp ga sted, tid, om fang og an svars for hold, 
og full sten di ge ut gå en de fak tu ra er med 
ar beids lis ter for ut før te ti mer. Navn på 
kun de nes kon takt per so ner frem gikk av 
fak tu ra er, av ta ler og/el ler an nen kor re-
spon dan se. Spørs mål knyt tet til de uli ke 
hovedoppdragsgiverne ble be svart fullt ut 
til freds stil len de av dag lig le der, med blant 
an net de tal jer te for kla rin ger rundt det 
en kelte opp drag og navn på kon takt per so-
ner hos opp drags gi ver ne.

I kon trast til det te fan tes det knapt do ku-
men ta sjon av sel ska pets egne kost nads før te 
fremmedtjenester fra de nevn te un der en-
tre pre nø re ne el ler kon takt med dis se.

Sel ska pet kun ne ikke gi kon kre te opp lys-
nin ger om un der en tre pre nø re ne, som  
f.eks. navn, te le fon num re, e-post ad res ser, 
fy sis ke be skri vel ser av kon takt per so ner osv.

Skat te kon to ret la til grunn at med ar bei-
der ne som had de ut ført tje nes te ne, var 
av løn net «svart». Det ble der for ikke inn-
røm met fra drag for inn gå en de av gift på 
fik ti ve fak tu ra er fra un der en tre pre nø re ne.

Kli ma kvo ter – av gifts unn dra gel ser før 
lov end ring
Kyo to-av ta len skap te et mar ked for til la tel-
ser til å slip pe ut CO2. En kli ma kvo te er 
en om set te lig til la tel se til å slip pe ut ett 
tonn CO2. Ved om set ning av kli ma kvo ter 
over fø res dis se til kjø pe ren mot veder lag.

En kli ma kvo te an ses som en tje nes te  
i merverdiavgiftslovens12 for stand, og 
om set ning er av gifts plik tig13. Av gifts plik-
ti ge virk som he ter har fra drags rett etter de 
al min ne li ge reg lene for inn gå en de mer-
verdi avgift på kjøp av kvo ter til bruk i den 
av gifts plik ti ge virk som he ten.

Inn til lov end ring av 26. mars 2010 var det 
sel ger som skul le opp kre ve og inn be ta le 
ut gå en de mer verdi avgift ved in nen lands 
om set ning av kli ma kvo ter.

Skat te kon to ret ble opp merk som på to 
sel ska per som had de be ty de lig om set ning 
av kli ma kvo ter, uten at den ne om set nin-
gen ble inn be ret tet på om set nings opp-
gave ne.

Etter kon troll un der sø kel ser ble det frem-
met ar rest krav mot beg ge sel ska pe ne. På 
grunn av an tat te til knyt nin ger mel lom 
sel ska pe ne ble kra vene frem met sam ti dig. 
Skat te kon to ret fikk til la tel se til å ta ar rest  
i sel ska pe nes mid ler for til sam men  
i un der kant av 200 MNOK. Ar rest kra ve ne 
var ba sert på sel ska pe nes av gifts plik ti ge 
om set ning.

Sel ska pe ne ble for øv rig nek tet fra drag for 
inn gå en de av gift på kjø pe ne av kli ma kvo-
ter. Sel ska pe ne ble an sett i det min ste å ha 
opp trådt kva li fi sert uakt somt med hen syn 
til at le ve ran dø re ne ikke opp fyl te sent rale 
plik ter etter mer ver di av gifts lo ven, her un der 
mang lende regi stre ring i av gifts regis te ret.

For hol de ne ble an meldt og ar rest kra ve ne 
av løst av po li ti ets be slag.

Arrestkjennelsene ble av sagt i feb ruar 
2010. Fra og med 26. mars sam me år ble 
av gifts plik ten for «… om set ning av kli ma-
kvo ter til næ rings dri ven de el ler of fent lig 
virk som het...» lagt til kjø per av kvo ten14. 
Også fle re land i EU har gjen nom ført 
lig nen de lov end rin ger, for å unn gå yt ter li-
ge re av gifts unn dra gel ser fra av gifts plik ti ge 
kvo te sel ge re.

12 Merverdiavgiftsloven § 1–3 første ledd bokstav c.
13 Merverdiavgiftsloven § 3–1 første ledd.
14 Merverdiavgiftsloven § 11–1 annet ledd.

REN GJØ RING: Vas ke ser vice AS drev virk-
som het i ren gjø rings bran sjen og had de i 
un der kant av 20 an sat te.
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Erfa ringene med kli ma kvo ter gir grunn lag 
for opp merk som het i for hold til han del 
med «El-ser ti fi ka ter».

Næringsvilkåret – ut leie av fri tids ei en dom
Ut leie av hyt ter, fe rie lei lig he ter og an nen 
fri tids ei en dom er av gifts plik tig på lin je 
med ut leie av rom i ho tell virk som het mv. 
Plik ten til å sva re av gift med 8 % av 
om set nin gen har sitt mot styk ke i fra drags-
ret ten for inn gå en de av gift på an skaf fel ser 
som er til bruk i ut lei en. I en in ves te rings-
fa se over sti ger inn kjø pe ne re gel mes sig 
ut lei en. Ut lei er nes for del ved å være 
av gifts re gi strert for ster kes ved re du sert 
av gifts sats på om set nin gen, mens det er 
or di nær av gifts sats på de fles te kjø pe ne.

Av gifts plikt for ut leie av hyt ter ble i før s te 
om gang be gren set til å gjel de ut leie fra 
ho tell- og cam ping virk som he ter. Be grun-
nel sen for av grens nin gen av av gifts plik ten, 
mot mind re utleieaktører, frem går av  
Ot.prp. nr. 77 (2005–2006). Etter kon sta-
te ring av at oppføringskostnader kan 
ut gjø re sto re be løp, ut tal te de par te men tet:

«Difor kan avgiftsføresegnene utilsikta 
mo ti ve re pri vat per so ner til å inn ret te seg 
slik at dei opp når fra drags rett ved byg ging. 
De par te men tet har ikkje funne tilfreds-
stillande kri te ri um for å av gren se pro fe sjo-
nell utleige mot an nan utleige.»

I 2008 ble det inn ført ge ne rell av gifts plikt 
for ut leie av fri tids ei en dom, sam ti dig med 
inn fø rin gen av justeringsreglene15. Juste-
ringsreglene økte bin dings ti den for å 
be hol de mva-fra drag, fra tre til ti år.

Med en be løps gren se på kr 50 000 er det 
re gel mes sig vil kå ret om næ ring som er 
av gjø ren de for om en ut leier er re gist re-
rings plik tig. Om næringsbegrepet ved 
ut leie av fri tids ei en dom ble det i Ot.prp. 
nr. 1 (2007–2008) gitt an vis ning på en 
kon kret vur de ring, med om fan get av 
ut lei en som ett av fle re mo men ter.

Vil kå ret om næ ring, in klu siv kra vet om at 
ut lei en ob jek tivt sett må være eg net til å gi 
over skudd, inne bæ rer skjønns mes si ge vur-
de rin ger. And re for mu le rin ger av det te 
vil kå ret er at virk som he ten må ha øko no-
misk ka rak ter el ler dri ves med øko no misk 
for mål.

I hø rings no tat av 15. juni 2011 fore slo 
Fi nans de par te men tet en av grens ning  
i av gifts plik ten for ut leie av fri tids ei en-
dom. For må let var å be gren se av gifts plik-

15 Merverdiavgiftsloven kapittel 9.

ten til virk som he ter med fle re en he ter/
stør re ob jek ter. I be grun nel sen for for sla-
get ut ta les blant an net:

«… vur de rin ge nes skjønns mes si ge ka rak ter 
vil også kun ne gi opp hav til ulik prak sis 
ved skat te kon to re ne. (…)

Det er sær lig vil kå ret om at ut leie virk som-
he ten må være eg net til å gi over skudd 
som har vist seg van ske lig i prak sis.»

I Skatt øst ble det vur dert fle re sli ke sa ker. 
En av dis se var en ut leier med tre ut leie ob-
jek ter som anså seg plik tig til av gifts regi-
stre ring. To av hyt te ne var på ca. 85 kvad rat-
me ter, den tred je på ca. 110 kvad rat me ter, 
alle be lig gen de i sam me om rå de. To av 
hyt te ne ble leid ut på åre mål, mens én 
hyt te var gjen stand for kortidsutleie. 
Ut leier be nyt tet seg av et fir ma til utleie-
formidling og kjøp te for øv rig de ve sent-
lig ste av de øv rige nød ven di ge tje nes te ne 
fra eks terne tje nes te le ve ran dø rer.

Etter skat te kon to rets vur de ring var ut leie-
virk som he ten ikke eg net til å gi over skudd. 
Ut leie ren på sin side an før te at virk som he-
ten, ut fra re al øko no mis ke be trakt nin ger, 
var eg net til over skudd, her un der å gi 
avkasting på in ves tert egen ka pi tal.

Skat te di rek to rat ga ut leier med hold i at 
ut leie virk som he ten var re gist re rings plik tig. 
Di rek to ra tet vis te til lov for ar bei de ne og 
ut ta lel ser om at av gifts plik ten var ment 
inn ført for pro fe sjo nell ut leie. Det ube-
strid te fak tum at de tre ut leie ob jek te ne 
ikke for noen del ble be nyt tet pri vat, til sa 
at ut lei en i ut gangs punk tet måt te an ses 

som pro fe sjo nell. Di rek to ra tet vis te vi de re 
til sitt fellesskriv av 15. mars 2010, hvor 
det er an ført at stør re utleieaktører har et 
øko no misk for mål med ak ti vi te ten, og at 
det føl ge lig ikke blir «… det sam me rom for 
en vur de ring av om hans dis po si sjo ner ob jek-
tivt sett vil være eg net til å gå med over-
skudd.»

Ut leie ren ble av di rek to ra tet ikke an sett 
som en stør re ak tør med be ty de lig ak ti vi-
tet, men et ter som ei en dom me ne ikke ble 
be nyt tet pri vat, var det presumsjon for at 
det fore lå øko no misk for mål.

Di ver se
Ar ve av gift – rå dig hets er verv til B-ak sjer
Herr Skrue er skips meg ler i Full rigg AS. 
Sel ska pets for mål er å dri ve skips meg ling, 
finansrådgiving og an nen kon su lent virk-
som het in nen for ship ping.

Virk som he ten dri ves via Full rigg ind re 
sel skap som har det sam me for må let som 
ak sje sel ska pet. Ak sje sel ska pet er an svar lig 
for virk som he ten utad og ho ved mann i det 
ind re sel ska pet. Skatt yter og noen and re 
sent rale meg le re er part ne re i det ind re 
sel ska pet, og i til legg til et mind re ka pi tal-
inn skudd plik ter de å gjø re inn skudd til-
sva rende sin lø pen de inn tekt for ar beids-
inn sat sen som meg le re.

Den 1. ja nu ar 2006 stif tet Herr Skrue et 
ikke-børs no tert in ves te rings sel skap, 
Do nald In vest AS, med seg selv som ene-
ak sjo nær. Ak sje ka pi ta len var kr 100 000, 
for delt på 100 ak sjer på ly den de kr 1 000.

AV GIFTS PLIK TIG: Ut leie av hyt ter, fe rie lei lig he ter og an nen fri tids ei en dom er av gifts plik tig 
på lin je med ut leie av rom i ho tell virk som het mv.
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Den 5. ja nu ar sam me år over dro han sine 
an de ler i Full rigg ind re sel skap til Do nald 
In vest for 2,5 MNOK.

Do nald In vest ble raskt fylt opp med ver-
di er, og ved års skif tet var den skat te mes-
si ge for mu es ver di en økt til hele 40 
MNOK. Ver di øk nin gen skyld tes av kast-
ning fra det ind re sel ska pet, Herr Skrues 
over dra gel se av ak sjer i and re sel ska per 
som tings inn skudd og av kast ning på sel-
ska pets in ves te rin ger og ka pi tal plas se rin-
ger.

I mid ten av ja nu ar 2006 fore tok Herr 
Skrue ved tekts end ring i Do nald In vest 
med den føl ge at ak sje ka pi ta len ble for delt 
på to ak sje klas ser, i form av 1 A-ak sje og 
99 B-ak sjer. Samtidig ble B-ak sje ne over-
ført til bar na.

Over dra gel sen av B-ak sje ne ga svært 
be gren se de ret tig he ter. I ved tek te ne ble det 
be stemt at A-ak sjen ga stem me rett til 2/3 av 
stem me ne på ge ne ral for sam lin gen og for-
trinns rett til ut byt te. B-ak sje ne kun ne ikke 
sel ges/gis bort el ler pant set tes til and re enn 
gi ve ren. I ga ve brev be stem te Herr Skrue at 
bar na skul le opp ret te tes ta ment når de fyl te 
18 år, og at ak sje ne som en ar ve pakt over for 
gi ver skul le tes ta men te res til ham. I det 
sam me ga ve bre vet be stem te også Herr 
Skrue at ga ven skul le være unn tatt over for-
myn de ri ets kon troll og for valt ning. Frem  
til ga ve mot ta ker ne fyl te 18 år, skul le også 
gi ve ren ut øve stem me ret ten på ge ne ral for-
sam lin gen på veg ne av barn.

Rådighetsvurderingen i for hold til  
over dragel se av B-ak sje ne
Det er det pri vat retts li ge eierbegrepet som 
må leg ges til grunn i vur de rin gen av om 
ei en doms ret ten har gått over fra gi ver til 
mot ta ker. I vur de rin gen av hvem som har 
ei er rå dig he ten, er det ikke av gjø ren de 
hvem som frem står som for mell eier, men 
hvem som er i be sit telse av de ve sent lig ste 
eierbeføyelsene.

Ei en doms ret ten til et formuesobjekt be står 
av fle re ty per råderetter. De vik tig ste ret tig-
he te ne som knyt ter seg til ei en doms ret ten 
til ak sjer, er om mot ta ker har rett på av kast-
nin gen, dvs. ut byt te, om ak sje ne gir stem-
me rett og om de kan sel ges el ler pant set tes.

En gave an ses først for gitt når gi ve ren 
med en de lig virk ning har gitt fra seg rådig-
heten, el ler den etter for hol de ne ve sent li ge 
rå dig het16.

16 Arveavgiftsloven § 2 tredje ledd og § 9 første ledd bok-
stav d.

I Ot.prp. nr. 48 (1962–63) er det te nær-
me re ut dy pet:

«Hva som er «den etter for hol de ne ve sent-
li ge rå dig het» må vur de res kon kret. At 
gi ve ren for be hol der seg bruks ret ten til 
mid le ne, el ler rett til de res av kast ning,vil 
ofte være av gjø ren de.»

Bar na fikk ikke rett til ut byt te da de ble 
for melle ei ere av B-ak sje ne. Skat te kon to ret 
vur der te det slik at ube tin get rett til 
ut byt te er en nød ven dig be tin gel se for at 
bar na kun ne an ses å ha fått ei en doms ret-
ten til B-ak sje ne.

Gi ve ren had de med 2/3 stemmerettsflertall 
på ge ne ral for sam lin gen også be holdt kon-
trol len over sel ska pet, her un der om og når 
B-ak sje ne skul le få ret tig he ter. I rea li te ten 
had de B-ak sjo næ re ne der for in gen re ell 
inn fly tel se gjen nom sine 1/3 av stem me ne 
på ge ne ral for sam lin gen. Det var an led ning 
til å ved ta ut byt te på B-ak sje ne, men det te 
var be tin get av gi ve rens be slut ning. Rett 
på ut byt te til B-ak sje ne be tin get der imot 
en ved tekts end ring.

Det fore lå i til legg pant- og salgs for bud på 
B-ak sje ne, og med mang lende testasjons-
frihet frem sto ei en doms ret ten for bar na 
som re elt inn holds løs.

Virk nin gen av at rådigheten over B-ak sje ne 
ikke had de gått over til bar na, var at Herr 
Skrue fort satt måt te an ses som eier. Det te 
skyld tes at ga ve dis po si sjo nen bare var 
på be gynt, men ikke full byr det. Ga ve mot-
ta ker ne had de ikke mot tatt noen øko no-
mis ke for de ler som føl ge av ga ve løf tet.  
En gave an ses som en hver øko no misk 
for del17, men et ga ve løf te og for mell ei en-
doms rett inne bæ rer ikke at mot ta ker ne har 
fått en slik for del.

Skat te kon to ret kom til at B-ak sje ne ikke 
kun ne an ses å være gitt til bar na med virk-
ning for ar ve av gif ten.

Herr Skrue øns ket der for å til ba ke fø re 
ga ven til seg selv og ut set te ge ne ra sjons-
skif tet. Skat te kon to ret god tok det te.  
En til ba ke fø ring fra bar na til fa ren av den 
for melle ei en doms ret ten til B-ak sje ne 
ut løs te ikke ar ve av gift, da det kun var fars 
ga ve løf te som falt bort. En hver form for 
veder lag fra Herr Skrue i for bin del se med 
til ba ke fø rin gen vil le imid ler tid være en 
gave fra ham til bar na.

17 Arveavgiftsloven § 2 syvende ledd.

Der som fa ren be slut ter at det skal de les ut 
ekstra ordi nært ut byt te på bar nas B-ak sjer 
før bar na fak tisk er ver ver ei er rå dig he ten, 
vil hver en kelt ut de ling av ut byt te an ses 
som en av gifts plik tig gave18.

B-ak sje ne av gifts be reg nes først når rådig-
heten går over på mot ta ker ne. Det te kan 
skje ved at:

B-ak sje ne gir ube tin get rett på ut byt te •	
gjen nom en ved tekts end ring el ler 
av ta le
bar na gjen nom en ved tekts end ring får •	
stemmerettsflertall på B-ak sje ne
far over drar den kon trol le ren de A-ak-•	
sjen til bar na

Det er gjel den de lov be stem mel ser og 
av gifts sat ser på det tids punk tet bar na re elt 
mot tar ak sje ne som kom mer til an ven del se 
når ga ven skal arveavgiftsberegnes19.

Fra og med 1. ja nu ar 2008 ble det inn ført 
et tak på ra batt ved ar ve av gifts be reg nin gen 
for mot ta ke re av ikke-børs no ter te ak sjer, 
ved at en av gifts plik tig bare kan få ak sje ra-
batt på 40 % av skat te mes sig for mu es ver di 
for ver di er på til sam men 10 MNOK. 
Der som den skat te mes si ge for mu es ver di en 
for blir høy el ler øker, og gi ver ikke får 
ak sje ne til ba ke ført til seg selv, vil en be ty-
de lig del av ak sje ne måt te verd set tes til 
100 % av skat te mes sig for mu es ver di.

Så len ge bar na ikke har fått rådigheten 
over B-ak sje ne, vil far kun ne til fø re sel ska-
pet ver di er uten at det te ut øser ar ve av gift. 
En hver for mu es for økel se som er i be hold 
når rådigheten går over til bar na, vil imid-
ler tid inn gå i formuesskattegrunnlaget og 
der med ar ve av gifts grunn la get når ga ven  
en gang skal arveavgiftsberegnes.

Når bar na i frem ti den får rådigheten over 
B-ak sje ne, vil alle et ter føl gen de over fø rin ger 
fra fa ren som di rek te el ler in di rek te øker 
for mu es ver di en i Do nald In vest, ut lø se 
arveavgiftsplikt20. Hver en kelt over fø ring 
vil bli å anse som en selv sten dig ga ve dis po-
si sjon, og det har in gen be tyd ning om 
Herr Skrue over drar ver di er som er er ver-
vet som ka pi tal inn tekt el ler ar beids inn tekt. 
Over fø rin ge ne arveavgiftsberegnes som 
kon tant yt el ser og verd set tes til på ly den de 
hvis det dreier seg om pen ger el ler ford rin-
ger, el ler om set nings ver di hvis det dreier 
seg om and re for mu es ob jek ter. Øk ning  
i for mu es ver di en på B-ak sje ne som skyl des 
av kast ning på Do nald Invests egne in ves-

18 Arveavgiftsloven § 2 første, tredje og sjette ledd.
19 Arveavgiftsloven § 18.
20 Arveavgiftsloven § 2 første ledd bokstav e.
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te rin ger vil ikke ut lø se ar ve av gift, selv om Herr Skrue har in ves tert 
på veg ne av sel ska pet.

Fra drag for kost na der til ju ri disk bi stand ved fri vil lig be rik ti gel se
Pe der Han sen-Ol sen skrev i de sem ber 2010 til Skatt øst og ba om 
fri vil lig ret ting av lig nin ge ne for inn tekts åre ne 2005 til 2009. 
Skatt øst krev de nær me re re de gjø rel se og skatt yter måt te få hjelp 
av ad vo kat. Han krev de der for fra drag for ut gif te ne til ju ri disk 
bi stand etter den ge ne rel le be stem mel sen om fra drag for ut gif ter 
som er på dratt for å er ver ve, ved li ke hol de el ler sik re skat te plik tig 
inn tekt.

Iføl ge Lig nings-ABC 2010/11 var det ikke fra drags rett for bi stand 
i for bin del se med end ring etter kla ge. I To tal-dom men21 slår  
Høy es te rett fast at ju ri disk bi stand i for bin del se med «å an gri pe 
den or di næ re lig ning» ikke er fra drags be ret ti get etter den al min ne-
li ge be stem mel sen, og vi ser til at «lig nings prak sis, ad mi nist ra ti ve 
ut ta lel ser og ju ri disk teo ri» ta ler mot fra drags rett «stort sett med 
utvil som klar het og kon sekvens.»

Frivilling ret ting som fin ner sted før kla ge fris ten på ett år er 
ut løpt, be hand les etter reg lene om end ring etter kla ge. Kost na-
de ne knyt tet til frivilling ret ting for inn tekts året 2009 var der for 
ikke fra drags be ret ti ge de.

An mod ning om frivilling ret ting av lig nin ge ne for inn tekts åre ne 
2005 til 2008 be hand les etter reg lene om end ring uten kla ge. 
Iføl ge Lig nings-ABC 2010/11 var kost na der til ju ri disk bi stand 
ved end rings sak som var tatt opp av lig nings myn dig he tene,  
fra drags be ret ti ge de.

Fri vil lig ret ting dreier seg om å kor ri ge re opp lys nin ger som skatt-
yter skul le ha gitt tid li ge re. Det vil le der for være uri me lig om 
fra drag skul le bli inn røm met for ut gif ter som er på dratt ved å gi 
opp lys nin ge ne i et ter tid, mens fra drag ikke vil le blitt inn røm met 
for de til sva rende ut gif te ne hvis opp lys nin ge ne ble gitt i rett tid.

Kost na der som skatt yter på drar seg ved å frem skaffe opp lys nin ger 
i for bin del se med fri vil lig ret ting, knyt ter seg dess uten til re pa ra-
sjon av en tid li ge re skat te unn dra gel se. Det er ikke fra drags rett for 
kost na der til ren skat te plan leg ging, og det te ta ler for at det hel ler 
ikke bør være fra drags rett for kost na der ved fri vil lig ret ting som 
føl ge av en tid li ge re skat te plan leg ging. Skat te kon to rets ved tak  
i mars 2011 kon klu der te der for med at Han sen-Ol sen ikke fikk 
fra drag for ju ri disk bi stand i for bin del se med an mod nin gen om 
fri vil lig ret ting for inn tekts åre ne 2005 til 2009.

Skatte di rek to ra tet har i brev av 4.5.2011 kom met til sam me  
kon klu sjon. Bre vet er pub li sert på www.skatteetaten.no. Lig nings-
ABC 2011/12 er end ret til sva rende.

Inn hen ting av in for ma sjon – lig nings lo ven § 6–15
Oslo lik nings kon tor ret tet i sin tid hen ven del ser til fle re event sel-
ska per og ba om en over sikt over kun der som ar ran ger te ty pis ke 
kundepleieturer. Hen ven del se ne ble ret tet til sel ska pe ne ved var sel 
om bok et ter syn. Lig nings kon to ret vis te til lig nings lo ven § 6–15, 
hvor det he ter at «Lig nings myn dig he tene kan til en hver tid fore ta 
kon troll hos dem som skal gi opp ga ver el ler opp lys nin ger etter det te 
ka pit tel.»

21 Utv. 2005 side 1271. 
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Skatt

På grunn lag av opp lys nin ger som ble fun-
net, ble det tatt opp en sak på et sel skap 
som had de ar ran gert uten lands rei ser for 
an sat te og for ret nings for bin del ser. Sel ska-
pet ble et ter be reg net for be ty de li ge be løp  
i ar beids gi ver av gift for fle re år. Det drei de 
seg om kundereiser til Ke nya, Bar ba dos  
og Sier ra Ne va da og ar ran ge men ter som 
Mo na co- og Belgium Grand Prix. Sel ska-
pet er kjen te langt på vei ikke å ha pro-
gram mer for tu re ne som vis te for ret nings-
mes si ge for mål, og fle re rei ser ble an sett 
som skat te plik ti ge for del ta ker ne. Un der 
saks be hand lin gen hev det sel ska pet at opp-
lys nin ge ne om rei se ne var frem skaf fet på 
ulov lig måte, og ulov lig het ble tema både  
i end rings- og kla ge ved ta ket.

Etter sel ska pets vur de ring var lig nings lo-
ven § 6–15 for be holdt til fel ler hvor det ble 
av holdt bok et ter syn i tra di sjo nell for stand, 
men ikke hjem mel for å kre ve frem lagt 
opp lys nin ger som gjel der mel lom væ ren de 
med el ler kon trak ter med ikke navn git te 
næ rings dri ven de.

Der som skat te myn dig he te ne skul le be om 
opp lys nin ger som gjaldt mel lom væ ren de 
mv., måt te de for hol de seg til lig nings lo-
ven § 6–3. Etter § 6–3 plik ter næ rings -
driven de bare å gi opp lys nin ger om  
øko no misk mel lom væ ren de med navn git te 
næ rings dri ven de.

De inn hen te de opp lys nin ge ne ble be nyt tet 
til å inn le de end rings sa ken om ar beids-
giver av gift, og bruk av opp ly sin ge ne 
ut gjor de da en fort satt kren kel se av skatt-
yters ret tig he ter.

Ved en feil svar te skat te kon to ret, kort og 
uten drøf tel se, at in for ma sjons inn hen tin-
gen hos event sel ska pe ne var uhjem let,  
og at det gjaldt ulov fes te de prin sip per for 
av skjæ ring av ulov lig er ver ve de be vis ved 
skat te myn dig he te nes saks be hand ling.

Et ter be reg nin gen av ar beids gi ver av gift ble 
like vel opp rett holdt, et ter som det gjaldt en 
stør re skat te- og av gifts unn dra gel se. Den 
for melle fei len ved kon to rets saks be hand-
ling ble an sett som mind re ve sent lig i for-
hold til av gifts unn dra gel sen.

Sel ska pet tok der etter ut stev ning og på sto 
at den ulov li ge in for ma sjons inn hen tin gen 
måt te med fø re at ved ta ket om for høy et 
ar beids gi ver av gift var ugyl dig. I til sva ret 
på sto Skatt øst, i mot set ning til tid li ge re, 
at hjem me len i lig nings lo ven § 6–15 var 
be nyt tet kor rekt og at det hel ler ikke ek si-
ster te reg ler om be vis av skjæ ring av ulov lig 

inn hen te de be vis. Skatt øst la også frem 
re le van te bok et ter syns rap por ter fra kon-
troll be sø ket hos event sel ska pet.

Etter det te trakk sel ska pet søks må let, men 
krev de like vel dek ket saks kost na de ne for 
ret ten. År sa ken til kra vet om dek ning av 
saks kost na de ne var at Skatt øst had de 
kom met med en ny be grun nel se, og at 
rap por ten fra kon troll be sø ket bur de ha 
vært frem lagt tid li ge re. Ret ten men te at 
Skatt øst ikke had de for sømt seg ved å 
kom me med en ny be grun nel se for ved ta-
ket da sa ken sto for ret ten, og at sel ska pet 
selv måt te bære ri si koen for vur de rin ge ne. 
Skatt øst fikk der for dek ket saks kost na-
de ne fullt ut, slik ho ved re ge len er etter 
tvis te lo ven22.

Bokføringspålegg
En per son lig skatt yter ble vars let om bok-
et ter syn for åre ne 2008 og 2009 i brev  
av 19.2.2010. Etter fle re hen ven del ser  
pr. te le fon uten svar, ble skatt yter bedt  
om å sen de inn regn ska pe ne for 2008 og 
2009. I e-post 5.3.2010 opp lys te skatt yter 
at regn ska pet for 2009 ikke var fer dig og 
ba om ut set tel se. Det ble gitt ut set tel se til 
19.3.2010, men fris ten ble ikke over holdt.

Bokettersynsrevisoren la til grunn at det 
ikke var ført regn skap for 2009, og at det 
der ved fore lå brudd på be stem mel se ne  
i bokføringsloven med for skrift. I brev av 
6.5.2010 ga skat te kon to ret bokførings-
pålegg hvor skatt yter ble på lagt å føre 
regn skap for 2010 og se ne re år i hen hold 
til be stem mel sen i bokføringsloven § 2. 
Det ble sam ti dig gitt på legg om å sør ge  
for at regn ska pet ble à jour23.

Skat te kon to ret ba om do ku men ta sjon for 
at på leg get ble opp fylt, i form av et til ba ke-
mel dings skje ma hvor det ble be kref tet  
at regn skap var ført, og med an gi vel se fra 
hvil ken dato. Det ble sam ti dig bedt om at 
bokføringsspesifikasjon (bilagsjournal) og 
kon to spe si fi ka sjon (ho ved bok) for peri-
oden ja nu ar til ap ril 2010 ble sendt inn. 
Svar fris ten ble satt til 15.7.2010.

Skatt yter ble i sam me brev vars let om at 
det vil le bli ilagt dag lig lø pen de tvangs-
mulkt, nor malt kr 860, der som det ikke 
ble do ku men tert at ut bed ring had de 
skjedd. Det ble også vars let om at på leg get 
kun ne på kla ges til skat te kon to ret in nen  
tre da ger etter at det te var mot tatt.

22 tvisteloven § 20–2.
23 Bokføringsloven § 7.

Den ut bed te do ku men ta sjo nen ble ikke 
inn sendt, og skat te kon to ret fat tet 
17.8.2010 ved tak om ileg gel se av tvangs-
mulkt. Mulk ten ble fast satt til ett retts-
gebyr pr. dag, og den løp fra ved taks-
dato en frem til på leg get var do ku men tert 
opp fylt. Det ble sam ti dig vars let om at 
ved ta ket kun ne på kla ges til Skatte di rek to-
ra tet in nen tre uker. Tvangs mulkt for peri-
oden 17.08 til 07.09 ble iverk satt 
7.9.2010. Etter det te tids punk tet ble det 
iverk satt må ned li ge tvangs mulk ter frem til 
og med 8.5.2011. Den ut bed te do ku men-
ta sjo nen ble mot tatt på skat te kon to ret den 
9.5.2011, og kon to ret anså da bokførings-
pålegget for opp fylt, og tvangs mulk ten ble 
stop pet.

Skatt yter på klag de imid ler tid tvangs mulk-
tens stør rel se, og vis te til lig nings lo ven 
§ 10–6 nr. 2, hvor det frem går at mulk ten 
i sær li ge til fel ler kan set tes la ve re. Han 
vis te til at inn tek ten i 2010 kun var  
kr 70 000, og ba om at tvangs mulk ten ble 
satt til et nivå som han kun ne kla re å 
be ta le. For øv rig be mer ket han at bak grun-
nen for den uhel di ge situa sjo nen skyld tes 
lang va rig de pre sjon, og han ba der for om 
en mild be hand ling.

Kla ge fris ten var be ty de lig over sit tet, men 
på bak grunn av de merk na de ne som ble 
frem satt i kla gen, og med sær lig vekt på 
kla ge rens øko no mis ke stil ling, kom skat te-
kon to ret til at kla gen kun ne tas un der 
be hand ling24. På bak grunn av den re la tivt 
lave inn tek ten i 2010 fant skat te kon to ret 
at vil kå ret om sær li ge år saker var opp fylt. 
Om gjø rings ved ta ket ble fat tet med hjem-
mel i for valt nings lo ven § 33 an net ledd,  
og tvangs mulk ten ble ned satt til kr 430  
pr. dag.

24 forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav b.

LAV INNTEKT: Skattyter vis te til at inn-
tek ten i 2010 kun var kr 70 000, og ba om 
at tvangs mulk ten ble satt til et nivå som han 
kun ne kla re å be ta le.


