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Skatt Sen tral skat te kon to ret for stor be drif ter

End ret stand punkt:

Kon sern bi drag ved tatt på  
eks tra or di nær ge ne ral for
samling i lø pet av inn tekts året
Sen tral skat te kon to ret for stor be drif ter (sen tral skat te kon to ret) kom 20. de sem ber 2011 
med en vei le den de ut ta lel se ved rø ren de spørs må let om skat te mes sig be hand ling av 
kon sern bi drag som ved tas på eks tra or di nær ge ne ral for sam ling før ut gan gen av inn
tekts året.

Ved ut ta lel sen end ret sen tral skat te kon to ret 
stand punkt i for hold til vei le den de  
for hånds ut ta lel se 2010–618SFS av 17. 
de sem ber 2010. Sen tral skat te kon to ret har 
kom met til at slikt kon sern bi drag kan gi 
skat te mes sig fra drag hos gi ver og skatte-
plikt hos mot ta ker i sam me år som ved-
taket er fat tet, når vil kå rene for øv rig er 
opp fylt.

Ge ne relt
Skat te lo ven §§ 10–1 til 10–4 inne bæ rer at 
et sel skap kan få fra drag i sin skat te plik ti ge 
inn tekt – «al min ne lig inn tekt» – for kon-
sern bi drag til et an net sel skap in nen 
sam me «skat te kon sern» når vis se vil kår er 
opp fylt. Et kon sern bi drag kan ikke med-
fø re at gi ver sel ska pet får et skat te mes sig 
un der skudd. Der som gi ver sel ska pet ikke 
har til strek ke lig al min ne lig inn tekt til  
å dek ke opp for kon sern bi dra get, set tes 
inn tek ten hos gi ver til null. Kon sern bi dra get 
må fø res som skat te plik tig inn tekt hos 
mottakerselskapet i den ut strek nin gen det 
er kom met til fra drag hos gi ver. Det kan 
gis kon sern bi drag «uten skat te mes sig 
ef fekt», dvs. at det ytes bi drag uten at 
gi ver sel ska pet har al min ne lig inn tekt som 
kon sern bi dra get kan fra drags fø res mot. 
In gen del av bi dra get skal i dis se til fel le ne 
inn tekts fø res hos mot ta ker, så len ge øv rige 
vil kår for kon sern bi drag er opp fylt.

Det er ak sep tert at det kan ytes fle re kon-
sern bi drag in nen for sam me inn tekts år, og 
vi de re at et sel skap både kan være gi ver og 
mot ta ker av kon sern bi drag sam me år.

Sentralskattekontorets ut ta lel se
Ut gangs punk tet for sentralskattekontorets 
ut ta lel se var kon to rets tid li ge re for hånds-

ut ta lel se 2010–618SFS hvor det ble lagt til 
grunn at et ved tak i de sem ber 2010 om å 
yte kon sern bi drag fra et dat ter sel skap til et 
mor sel skap skat te mes sig måt te an ses som 
et ut byt te. Det ble bl.a. lagt sær lig vekt på 
at kon sern bi drag i ut gangs punk tet er 
an sett som en årsoppgjørsdisposisjon.

Be lø pet kun ne der med ikke kom me til 
fra drag hos gi ver, og 3 % av be lø pet måt te 
inn tekts fø res hos mot ta ker i sam svar med 
fritaksmetoden. Sa ken gjaldt inn tekts året 
2010.

Sen tral skat te kon to ret tok spørs må let opp 
til ny vur de ring etter en ny hen ven del se 
fra sam me kon sern i 2011. Spørs må let 
den ne gan gen gjaldt et kon sern bi drag  
i de sem ber 2011 fra et mor sel skap til et 
dat ter sel skap, og virk nin ge ne av et slikt 
bi drag for inn tekts året 2011. En slik yt el se 
vil le uan sett være uten for det skat te mes si ge 
utbyttebegrepet, og 3 % inn tekts fø ring var 
ikke rele vant.

Sen tral skat te kon to ret tok ut gangs punkt  
i bak grun nen for konsernbidragsreglene, 
som ble inn ført i aksjeskatteloven i 1979, 
vi de re ført i selskapsskatteloven, for nå å 
være re gu lert av skat te lo vens §§ 10–2 til 
10–4. For ar bei de ne til be stem mel se ne er 
Ot.prp. nr. 16 (1979–80) og Innst.O. nr. 
18 (1979–80).

Skat te lov giv nin gen gir in gen de fi ni sjon av 
be gre pet kon sern bi drag, men Fi nans de par-
te men tet har i sin om ta le i Ot.prp. nr. 16 
(1979–80) be skre vet kon sern bi drag slik:

«yt el ser av øko no misk ka rak ter der yte ren 
ikke be tin ger seg noe sær skilt veder lag. 

Yt el sen kan be stå i umid del bar over fø ring 
av pen ger el ler and re formuesverdier, som 
for ek sem pel drifts mid ler. Men det vil 
være til strek ke lig at gi ve ren på tar seg å 
be ta le et be stemt be løp til mot ta ke ren på 
et se ne re tids punkt.»

Sen tral skat te kon to ret tok ut gangs punkt  
i for må let med reg lene, som an ses å være 
to si dig fra lov gi vers side: Først og fremst 
skul le reg lene åpne for en skat te mes sig 
inn tekts ut jev ning mel lom sel ska pe ne i 
kon ser net (jf. Ot.prp. nr. 16 (1979–80)). 
Der nest ble det lagt vekt på at kon ser ne ne 
bur de «stå re la tivt fritt med hen syn til 
for de lin gen av net to over skud det». At kon-
sern bi dra get dek ker beg ge de to for-
måle ne, har hatt be tyd ning i fle re ut ta lel-
ser, jf. bl.a. Skattedirektoratets BFU 22/05 
og sa ken ved Sen tral skat te kon to ret for 
stor be drif ter om sirkelkonsernbidrag (sak 
nr. 2002–018LN), som er om talt i Almvik 
m.fl.: Be drifts be skat ning i prak sis, 3. utg., 
side 247.

Det er et vil kår for den skat te mes si ge 
be hand lin gen at kon sern bi dra get er lov lig  
i for hold til ak sje- og all menn ak sje lo vens 
reg ler. Det frem går av ak sje lo vens § 8–5 at 
§§ 8–1 til 8–4 om be slut ning og ut de ling 
av ut byt te gjel der til sva rende for ut de ling 
av kon sern bi drag.

Etter ut ta lel se fra Jus tis de par te men tet av  
9. de sem ber 1993 frem går det at det er 
til latt å fast set te ut byt te på eks tra or di nær 
ge ne ral for sam ling – «ekstra ordi nært 
ut byt te». Det te er også lagt til grunn skat te-
mes sig. Selskapsrettslig var det så le des 
hel ler ikke noe til hin der for å yte kon sern-
bi drag ved ved tak i eks tra or di nær ge ne ral-



57NR. 4 > 2012

for sam ling. Sen tral skat te kon to ret men te like vel at det te ikke ale ne 
var til strek ke lig til å kon sta te re at kon sern bi drag ved tatt på eks tra-
or di nær ge ne ral for sam ling, skat te retts lig kun ne be hand les som 
kon sern bi drag.

De aksjeselskapsrettslige reg lene om kon sern bi drag ble inn ført 
som en di rek te føl ge av inn fø rin gen av de skat te retts li ge reg lene 
om kon sern bi drag. Ak sje lov giv nin gen inne hol der ikke noen de fi-
ni sjon av kon sern bi drag, men det frem går av for ar bei de ne at det 
må ses hen til skat te lov giv nin gen, jf. Ot.prp. nr. 16 (1979–80) 
be merk nin gen til ak sje lo ven, side 13. Sen tral skat te kon to ret la 
der for til grunn at det er dis po si sjo ner som etter skat te lov giv nin-
gen god kjen nes som kon sern bi drag, som om fat tes av ak sje lov giv-
nin gens be stem mel se om kon sern bi drag, jf. ak sje lo ven § 8–5.

Ut ta lel ser i konsernbidragsreglenes for ar bei der vi ser at man tenk te 
seg en nor mal si tua sjon hvor kon sern bi drag ble fast satt i or di nær 
ge ne ral for sam ling i året etter det ak tuelle inn tekts året som en 
over skudds dis po ne ring. Sen tral skat te kon to ret vis te imid ler tid  
til at det på det tids punk tet reg lene om kon sern bi drag var un der 
ut ar bei del se, fort satt kan ha vært uklart om det var ad gang til  
å yte ekstra ordi nært ut byt te. Det te ble en de lig av klart gjen nom 
Jus tis de par te men tets ut ta lel se av 9. de sem ber 1993.

Det ble vi de re vist til at det er for skjel ler mel lom skat te retts li ge 
virk nin ger av ut byt te og kon sern bi drag. En vik tig for skjell er at 
kon sern bi drag kan gi skat te mes sig virk ning i inn tekts året, selv  
om be slut nin gen er fat tet ved ge ne ral for sam lin gen det på føl gen de 
året. Det te ble imid ler tid ikke an sett som så tungt vei en de at 
den ne for skjel len skul le kun ne med fø re at man ikke kan be slut te 
kon sern bi drag i eks tra or di nær ge ne ral for sam ling.

Det ble også på pekt at et sel skap som be slut ter kon sern bi drag på 
eks tra or di nær ge ne ral for sam ling, må for hol de seg til de ak sje retts-
li ge gren se ne for ut de ling på grunn lag av års regn ska pet fra året 
før. På tids punk tet for eks tra or di nær ge ne ral for sam ling vil le man 
for øv rig ikke ha full over sikt over om kon sern bi drags yter og 
-mot ta ker vil le opp fyl le de skat te retts li ge kri te rie ne for kon sern bi-
drag. Dis se vil kå rene må les ved års skif tet. Det vil le der med ikke 
være sik kert på be slut nings tids punk tet at kon sern bi dra get vil le gi 
«skat te mes sig ef fekt» i form av inn tekts ut jev ning. På bak grunn av 
de to for skjel lige for må le ne som konsernbidragsreglene er ment å 
ivare ta, kun ne imid ler tid hel ler ikke den ne usik ker he ten med fø re 
at sel ska pe ne skat te mes sig kun ne være av skå ret fra å fast set te kon-
sern bi drag i eks tra or di nær ge ne ral for sam ling før ut gan gen av det 
ak tuelle inn tekts året.

Sen tral skat te kon to ret vis te også til ju ri disk teo ri ved rø ren de spørs-
må let om hvor dan kon sern bi drag må ved tas for at det skal leg ges 
til grunn som det te skat te mes sig. Både Zim mer (red.), Be drift, 
sel skap og skatt, 5. ut ga ve side 437 og Gjems On stad i Norsk 
bedriftskatterett, 7. utg. side 564 leg ger til grunn at be slut ning 
om kon sern bi drag kan fat tes i lø pet av inn tekts året og med virk-
ning fra det sam me inn tekts året.

Selv om kon sern bi drag har nær sam men heng med be hand ling  
av års opp gjø ret, kom sen tral skat te kon to ret etter det te til at en 
be slut ning om kon sern bi drag på et tids punkt etter or di nær ge ne-
ral for sam ling og før 31.12 i inn tekts året, ikke i seg selv kun ne 
ute luk ke or di nær skat te mes si ge be hand ling av kon sern bi dra get så 
len ge øv rige vil kår er opp fylt.
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