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Skatt Retts av de lin gen i skat te di rek to ra tet

BFU 14/12:

Fu sjon mel lom UK Ltd 
og norsk AS
Et eng elsk Ltdsel skap, skat te mes sig hjem me hø ren de i Nor ge, re gi strert her ved NUF, 
øns ker å fu sjo ne re med et norsk AS som over ta ken de sel skap. Skatte di rek to ra tet kom 
til at sel ska pe ne kun ne fu sjo ne re etter reg lene i skat te lo ven ka pit tel 11.

Bruk bil det fu sjon med bil de teks ten:

Di rek to ra tet så det ikke som et hin der for 
skat te fri fu sjon at det uten landsk re gist rer te 
sel ska pet føl ger de sel skaps retts li ge lik vi da-
sjons reg le ne i registreringsstaten, og hel ler 
ikke at mel ding om be slut tet og gjen nom-
ført fu sjon ikke blir sendt Fore taks re gis te-
ret. Det re gist rer te NUF ble for ut satt  
slet tet i Fore taks re gis te ret. Ut ta lel sen 
om hand ler skat te lo ven § 11–1, jf. §§ 11–2 
flg. og ble av gitt 8.6.2012.

Inn sen ders frem stil ling av fak tum 
og jus
Fak tum
På bak grunn av de opp lys nin ger som er 
gitt i an mod nin gen, leg ges det til grunn at 
UK Ltd gjen nom sitt NUF (Norsk en het 
av Uten landsk Fore tak) eier 100 % av 
ak sje ne i Norsk AS. UK Ltd be sty res fra 
Nor ge. Sel ska pet driver in gen an nen virk-
som het enn den som dri ves gjen nom 
NUFet i Nor ge. Sel ska pet er så le des skat-
te mes sig hjem me hø ren de i Nor ge, jf. skat-
te lo ven § 2–2, iføl ge inn sen der.

UK Ltd øns ker å fu sjo ne re med Norsk AS, 
med sist nevn te som over ta ken de sel skap 
(om vendt mor-dat ter fu sjon). Inn sen der 
øns ker en for hånds ut ta lel se om skat te kon-
se kven se ne ved den ne fu sjo nen.

Gjen nom fø ring av om vendt mor-dat ter-
fu sjon
Samt li ge ak ti va og pas si va i UK Ltd  
(dvs. samt li ge ak ti va og pas si va til hø ren de 
NUFet) over fø res til Norsk AS. Over fø rin-
ge ne skjer til bok ført ver di. Skat te mes si ge 
ver di er på det over før te vi de re fø res hos 
Norsk AS.

Mor-dat ter fu sjon med dat ter som over ta-
ken de sel skap er en fu sjons ty pe som 
om fat tes av ak sje lo ven § 13–2, før s te ledd. 
Norsk AS (det over ta ken de sel ska pet) vil 

føl ge ak sje lo vens reg ler for den ne fu sjons-
ty pen så langt de pas ser. Fu sjo nen vil så le-
des ikke bli gjen nom ført i hht. ak sje lo vens 
reg ler om gren se over skri den de fu sjo ner i 
ak sje lo ven § 13–25.

Det ut arbei des fu sjons av ta le mel lom UK 
Ltd og Norsk AS i hen hold til ak sje lo vens 
reg ler i §§ 13–6, 13–7 og 13–8. Det 
ut arbei des åp nings ba lan se i hht. ak sje lo-
vens reg ler. Det ut arbei des re de gjø rel se  
og rap port i hht. ak sje lo ven §§ 13–9 og 
13–10.

Fu sjons av ta le, rap port og re de gjø rel se 
frem leg ges for ge ne ral for sam lin gen i Norsk 
AS for ved tak på sam me måte som ved 
fu sjon mel lom to nor ske ak sje sel ska per.

Ved gjen nom fø ring av fu sjo nen mot tar 
Norsk AS egne ak sjer (100 %). Dis se 
ak sje ne de les ut som fu sjons veder lag til  
de ak sjo næ re ne som eier UK Ltd for ut for 
fu sjo nen. Ak sje ne for de les i sam me for-
hold som UK Ltd eies i dag. Selskapsretts-
lig er det iføl ge inn sen der ikke krav om 
ka pi tal for høy el se ved sli ke fu sjo ner og det 
vil der for ikke skje noen ka pi tal for høy el se. 
Skat te mes sig ver di på ei er an de le ne i UK 
Ltd, vi de re fø res på ak sje ne i Norsk AS.

Inn sen der skri ver at fu sjo nen vil skje med 
regn skaps mes sig kon ti nui tet, og vi ser til 
reg lene for små fore tak.

Når det gjel der mel ding til Fore taks re gis te-
ret og slet ting av det over dra gen de sel ska-
pet, blir pro ses sen iføl ge inn sen der, an ner-
le des enn ved fu sjon av to nor ske ak sje sel-
ska per. Inn sen der skri ver at det ikke vil bli 
sendt mel ding til Fore taks re gis te ret om 
be slut tet el ler gjen nom ført fu sjon (ak sje -
loven §§ 13–13 og 13–16) for di dis se 
reg lene for ut set ter at beg ge fu sjo ne ren de 

sel ska per er nor ske ak sje sel ska per. Fore-
taks re gis te ret vil iføl ge inn sen der, av vi se 
sli ke mel din ger.

Det UK-re gist rer te UK Ltd vil bli meldt 
til slet ting i UK etter UK-reg ler. Når 
slet ting kan gjennom fø res etter UK-reg-
ler, etter kre di tor vars ling i UK, vil ak ti va 
og pas si va i UK Ltd (samt li ge ak ti va og 
pas si va eies av NUFet) over fø res til 
Norsk AS. NUFet vil bli slet tet i Fore-
taks re gis te ret.

Jus
Det føl ger av skat te lo ven § 11–1 at sel ska-
per som er skat te mes sig hjem me hø ren de i 
Nor ge kan fu sjo ne res skat te fritt etter reg-
lene i skat te lo ven § 11–2 til § 11–10. UK 
Ltd er skat te mes sig hjem me hø ren de i 
Nor ge (skat te lo ven § 2–2 før s te ledd) for di 
det be sty res fra Nor ge og driver all sin 
virk som het gjen nom NUFet her. Det te 
inne bæ rer iføl ge inn sen der, at de sær li ge 
reg lene om gren se over skri den de fu sjo ner  
i skat te lo ven § 11–11, ikke kom mer til 
an ven del se.

Det føl ger av Ot.prp. (1995–96) pkt. 
5.2.1, for ar bei de ne til selskapsskatteloven 
§ 8–1 nr. 2, nå av løst av skat te lo ven  
§ 11–1, at den sær li ge be stem mel sen om 
fu sjon for uten land ske sel ska per som er 
skat te mes sig hjem me hø ren de i Nor ge, er en 
vi de re fø ring av tid li ge re ulov fes te de reg ler 
om skat te frie fu sjo ner.

Selskapsrettslig er imid ler tid det uten land-
ske sel ska pet un der lagt hjem lan dets og 
ikke nor ske reg ler. And re land kan ha sel-
skapsregler som av vi ker be ty de lig fra de 
nor ske. Inn sen der skri ver at det te rei ser 
spørs må let om hvor dan sli ke fu sjo ner skal 
gjennom fø res selskapsrettslig. Hun vi ser til 
et brev av 13. juni 1996 (av gitt da de ulov-
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fes te de fu sjons reg lene gjaldt), hvor Fi nans-
de par te men tet ut ta ler:

«Der som fu sjo nen ikke kan gjennom fø res 
som an gitt i ak sje lo ven ka pi tel 14, har 
de par te men tet ikke prin si pi el le skat te retts-
li ge inn ven din ger mot at en slik sam men-
slut ning selskapsrettslig gjennom fø res ved 
at det fore tas en for høy el se av ak sje ka pi ta-
len i det nor ske sel skap med ny teg ning av 
ak sjer ved at ei en de ler og gjeld i det uten-
land ske sel skap i sin hel het sky tes inn i det 
nor ske sel skap som ap port inn skudd. Det 
uten land ske sel skap for ut set tes lik vi dert i 
hen hold til sel skaps ret ten i ved kom men de 
land.»

Inn sen der skri ver at fu sjon (her un der 
fu sjon mel lom et norsk ak sje sel skap og et 
uten landsk sel skap skat te mes sig hjem me
høren de i Nor ge) ble lov fes tet i selskaps-
skatteloven § 8–1 fra inn tekts året 1997. 
Det ble vi de re inn tatt et vil kår i da væ ren de 
sel skaps skat te lov § 8–1 nr. 2 om at fu sjon 
måt te gjennom fø res på lov lig måte etter 
sel skaps retts li ge og regnskapsrettslige reg-
ler, for å om fat tes av reg lene om skat te fri-
het.

På spørs mål om lovlighetskravet får inn-
virk ning på ut ta lel sen fra 13. juni 1996, 
gjen tar Fi nans de par te men tet, iføl ge inn-
sen der, i brev av 26. au gust 1997 (pub li-
sert i Utv. 1997 side 1093) at sel ska per 
re gi strert i ut lan det som er skat te mes sig 
hjem me hø ren de i Nor ge kan fu sjo ne res med 
norsk ak sje sel skap uten at det ut lø ser skatt 
selv om reg lene i ak sje lo ven ikke føl ges 
fullt ut. De par te men tet vi ser til at sel ska-
per re gi strert i ut lan det ikke er un der lagt 
norsk sel skaps lov giv ning.

De par te men tet ut ta ler at det kun er de 
fu sjons al ter na ti ver og prin sip per som 
om fat tes av ak sje lo ven, som kan gjennom-
fø res uten be skat ning:

«En kan si det slik at de nor ske ma te rielle 
vil kår som føl ger av hen vis nin gen fra sel-
skapsskatteloven til ak sje lov giv nin gen, må 
være opp fylt i til legg til de for melle og 
and re krav som den uten land ske sel skaps-
lov giv nin gen set ter.»

Vi de re frem går det iføl ge inn sen der, at 
de par te men tet ikke har prin si pi el le skat te-
retts li ge inn ven din ger mot at en slik sam-
men slut ning selskapsrettslig gjennom fø res 
ved at det fore tas en for høy el se av ak sje-
kapi ta len i det over ta ken de sel skap ved 
ap port inn skudd av ak ti va og pas si va i det 
over dra gen de sel skap, der som fu sjo nen ikke 

kan gjennom fø res som an gitt i ak sje lo ven, 
for ut satt at sel ska pet slet tes i hjem lan det. 
Det sis te er iføl ge inn sen der, en lo gisk kon-
sekvens av at norsk selskapslovning ikke 
gjel der for det uten land ske sel ska pet. Det 
vil ikke være mu lig å gjen nom fø re sli ke 
fu sjo ner der som norsk sel skaps lov giv ning 
skal føl ges. Inn sen der be mer ker vi de re at 
over dra gel se av ak ti va og pas si va også ved 
fu sjon skjer ved ap port inn skudd når fu sjo-
nen gjennom fø res.

Om vendt mor-dat ter fu sjon om fat tes av 
fu sjons al ter na ti ve ne i ak sje lo ven og er 
så le des i sam svar med Fi nans de par te men-
tets ut ta lel ser i 1996 og 1997. Slik fu sjon 
kan gjennom fø res ved at sel ska pets 
be hold ning av egne ak sjer mot tatt ved 
fu sjo nen, be nyt tes som fu sjons veder lag. 
Inn sen der vi ser til ut drag fra Gyl den dals 
rettsdata vedr. ak sje lo ven § 13–4, note 
2098 og § 13–23, note 2237.

Inn sen der sier hun har vært i kon takt med 
ad vo ka ter i UK som opp ly ser at fu sjons in-
sti tut tet ikke var kjent i UK-lov giv ning før 
EU-di rek ti vet om gren se over skri den de 
fu sjo ner ble im ple men tert i UK-rett.

EU-di rek ti vet om gren se over skri den de 
fu sjo ner har en helt an nen ka rak ter enn 
fu sjon mel lom uten landsk re gi strert sel-
skap skat te mes sig hjem me hø ren de i Nor ge og 
norsk ak sje sel skap. Inn sen der skri ver at det 
er kom pli sert, tid kre ven de og dyrt å gjen-
nom fø re EU-di rek ti vets reg ler. Det nev nes 
som ek sem pel at i UK skal fu sjons be slut-
ning ba sert på EU-di rek ti vet mel des til 
lo kal dom stol og ad vo kat må møte i ret ten 
for å pro se de re fu sjons sa ken. Di rek ti vet er 
iføl ge inn sen der la get for å dek ke det 
be hov sto re sel ska per med gren se over skri-
den de virk som het har for å kun ne om or-
ga ni se re over lan de gren se ne.

Skat te lo vens reg ler om gren se over skri-
den de fu sjo ner i skat te lo ven § 11–11 gjel-
der iføl ge inn sen der ikke for fu sjo ner mel-
lom norsk ak sje sel skap og uten landsk sel
skap hjem me hø ren de i Nor ge. Inn sen der 
hev der vi de re at de sel skaps retts li ge reg lene 
om gren se over skri den de fu sjo ner i ak sje-
loven § 13–25 ikke har hatt som sik te mål  
å om fat te sel ska per skat te mes sig hjem me
høren de i Nor ge som om fat tes av skat te-
loven § 11–2.

Inn sen der me ner der for at om vendt mor-
dat ter fu sjon kan gjennom fø res med skat-
tebefriende virk ning for UK Ltd på den 
må ten som skis se res oven for (over fø ring av 
ak ti va og pas si va fra NUFet til Norsk AS 

med på føl gen de om byt te av ei er an de ler  
i UK Ltd med ak sjer i Norsk AS).

Skattedirektoratets vur de rin ger
Pro blem stil lin gen
Skatte di rek to ra tet skal i det føl gen de ta 
stil ling til om det over dra gen de sel skap UK 
Ltd (re gi strert v/NUF i Nor ge) kan fu sjo-
ne re med Norsk AS som over ta ken de sel-
skap, etter reg lene om skat te frie fu sjo ner.

For ut set nin ger og av grens nin ger
Det gjø res for or dens skyld opp merk som 
på at det ikke tas stil ling til even tuelle 
and re skat te spørs mål el ler pro blem stil lin-
ger som måt te opp stå ved det be skrev ne 
fak tum ut over de spørs mål som drøf tes i 
det føl gen de. Det tas ikke stil ling til spørs-
mål av selskapsrettslig art.

Det for ut set tes at UK Ltd som er un der-
lagt sel skaps lov giv nin gen i UK, skat te mes-
sig er hjem me hø ren de i Nor ge, og at sel-
skaps for men til sva rer et norsk ak sje sel skap.

Det for ut set tes vi de re at pre mis se ne som er 
tatt inn oven for er full sten di ge for de 
spørs mål som drøf tes.

Fu sjon mel lom UK Ltd og Norsk AS
Retts kil de ne
Uten landsk re gist rert ak sje sel skap hjem me hø ren de 

i Nor ge

Reg lene om skat te fri fu sjon av sel ska per er 
inn tatt i skat te lo ven ka pit tel 11. Skat te -

FU SJON: Skatte di rek to ra tet kom til at sel
ska pe ne kun ne fu sjo ne re etter reg lene i skat te
lo ven ka pit tel 11.
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loven § 11–1 an gir an ven del ses om rå det 
for be stem mel se ne om skat te fri fu sjon og 
fi sjon av sel ska per og har føl gen de ord lyd:

«1) For fu sjon (sam men slut ning) og fi sjon 
(de ling) av sel ska per gjel der al min ne li ge 
reg ler om inn tekts be skat ning med de fri-
tak og be grens nin ger som føl ger av det te 
ka pit tel.

(2) Be stem mel se ne i § 11–2 til 11–10 
gjel der hvor sel ska pe ne som inn går i fu sjo-
nen el ler fi sjo nen, er hjem me hø ren de i 
Nor ge. Be stem mel sen i § 11–11 gjel der 
for gren se over skri den de fu sjon, fi sjon og 
ak sje byt te.»

I for ar bei de ne til be stem mel sen, Ot. prp. 
nr. 71 (1995–96), er det ut talt føl gen de 
om fu sjon med uten landsk re gist rer te sel-
ska per, se side 64:

«De par te men tet fore slår der for at (uten-
landsk re gist rer te) sel ska per som er skat te-
plik ti ge til Nor ge etter (da gjel den de) skat-
te lo ven § 15 før s te ledd bok stav b fort satt 
skal være li ke stilt med norsk re gist rer te 
sel ska per mht mu lig he ten for å kun ne 
fore ta skat te frie fu sjo ner og fi sjo ner i med-
hold av de fore slåt te reg ler.» (Til føy el se ne i 
pa ren tes er gjort av Skatte di rek to ra tet.)

Ole Gjems-On stad skri ver i sin bok 
«Norsk bedriftsskatterett» 7. utg. side 843 
bl.a.:

«Etter ord ly den i sktl §§ 11–1 an net ledd 
kan det van ske lig sees at fu sjons reg lene i 
sktl kap 11 kan nek tes an vendt for sel ska-
per re gi strert i ut lan det, men hjem me hø-
ren de i Nor ge, uan sett hvil ke sel skap som 
er over dra gen de el ler over ta gen de. …»

Det frem går av Lig nings-ABC 2011/12 
side 608 pkt. 5.2.1 at sel ska per til sva rende 
ak sje sel ska per, som er stif tet i ut lan det, 
men som skat te mes sig er hjem me hø ren de 
i Nor ge, kan bru ke reg lene om skat te fri 
fu sjon i §§ 11–2 til 11–10. Det vi ses til 
Fi nans de par te men tets ut ta lel ser inn tatt i 
Utv. 1997 side 1093 og Utv. 1998 side 
838.

Etter oven nevn te retts kil der syn tes det 
så le des klart at sel skap re gi strert i ut lan det, 
som er skat te mes sig hjem me hø ren de i 
Nor ge etter skat te lo ven § 2–2 før s te ledd 
bok stav e, kan være part i en fu sjon etter 
skat te lo ven ka pit tel 11. Det føl ger av  
skat te lo ven § 11–1 an net ledd at reg lene  
i §§ 11–2 til 11–10 gjel der for sli ke  
fu sjo ner.

Fu sjon mel lom uten landsk re gist rert og norsk
re gist rert ak sje sel skap
Det nes te spørs må let er om oven stå en de 
også gjel der når det ene sel ska pet er un der-
lagt norsk ak sje lov og det and re er un der-
lagt uten landsk ak sje lov.

I Fi nans de par te men tets ut ta lel se inn tatt i 
Utv. 1997 side 1093, om ta ler de par te men-
tet først fu sjon av to uten landsk re gist rer te 
ak sje sel skaper, og sier bl.a.:

«Etter (da gjel den de) selskapsskatteloven  
§ 8–1 nr 2 er det vil kår for at en fu sjon 
skal kun ne gjennom fø res uten be skat ning 
at fu sjo nen gjennom fø res etter reg lene  
i ak sje lo ven (da gjel den de) ka pit tel 14. 
Reg lene i ak sje lo ven gjel der ikke for sel ska-
per som er stif tet og re gi strert i ut lan det. 
Sel ska per som er re gi strert i ut lan det vil 
der imot være un der lagt sel skaps lov giv nin-
gen i den stat sel ska pet er stif tet og re gi-
strert. Det te uten land ske re gel ver ket må da 
leg ges til grunn i for hold til sel skaps skat te-
lo vens krav om at fu sjo nen må gjennom -
føres på lov lig måte.» (Til føy el se ne i pa ren-
tes er gjort av Skatte di rek to ra tet.)

De par te men tet la her til grunn at to uten-
landsk re gist rer te ak sje sel ska per hjem me-
høren de i Nor ge kun ne fu sjo ne re.

Av slut nings vis i bre vet (i Utv. 1997 side 
1093) sier imid ler tid Fi nans de par te men tet 
at også et uten landsk re gist rert ak sje sel skap, 
hjem me hø ren de i Nor ge, kan fu sjo ne re 
med et norsk re gist rert ak sje sel skap, etter 
reg lene i skat te lo ven ka pit tel 11.

Sen tral skat te kon to ret for stor be drif ter har 
li ke le des i fle re sa ker lagt til grunn at uten-
landsk re gist rert ak sje sel skap hjem me hø-
ren de i Nor ge kan fu sjo ne re med et norsk 
ak sje sel skap, jf. «Be drifts be skat ning i prak-
sis» av Fred Ove Almvik og Ve gard  
Kris tian sen, side 502.

Di rek to ra tet leg ger til grunn at ut ta lel se ne 
fra Fi nans de par te men tet har etab lert en 
prak sis som inne bæ rer at et uten landsk re-
gist rert ak sje sel skap, un der lagt ak sje lov giv-
ning i registreringsstaten, men skat te mes-
sig hjem me hø ren de i Nor ge, vur de res som 
et ak sje sel skap etter skat te lo ven § 11–2 
før s te ledd, og kan fu sjo ne re med et norsk 
ak sje sel skap etter reg lene i skat te lo ven 
ka pit tel 11.

Sel skaps retts li ge reg ler som kom mer til  
an ven del se
Det nes te spørs må let når det over dra gen de 
ak sje sel ska pet er uten landsk re gist rert, og 

det over ta ken de er et norsk re gist rert ak sje-
sel skap, er hvor dan de sel skaps retts li ge 
reg ler skal opp fyl les når det ene sel ska pet 
for melt ikke er un der lagt norsk ak sje lov.

Fi nans de par te men tet har i ut ta lel sen av 
26. au gust 1997, inn tatt i Utv. 1997 side 
1093, bl.a. ut talt at:

«Etter selskapsskatteloven § 8–1 nr 2  
er det vil kår for at en fu sjon skal kun ne 
gjennom fø res uten be skat ning at fu sjo nen 
gjennom fø res etter reg lene i ak sje lo ven 
ka pit tel 14. Reg lene i ak sje lo ven gjel der 
ikke for sel ska per som er stif tet og re gi-
strert i ut lan det. Sel ska per som er re gi strert 
i ut lan det vil der imot være un der lagt sel-
skaps lov giv nin gen i den stat sel ska pet er 
stif tet og re gi strert. Det te uten land ske 
re gel ver ket må da leg ges til grunn i for hold 
til sel skaps skat te lo vens krav om at fu sjo-
nen må gjennom fø res på lov lig måte.

Etter de par te men tets vur de ring inne bæ rer 
like vel ikke det te at en hver fu sjon som er 
lov lig i den stat sel ska pet er re gi strert, fal-
ler inn un der reg lene i selskapsskatteloven 
ka pit tel 8. I for ar bei de ne, jf. Ot.prp.  
nr. 71 (1995–96) s. 64, er det for ut satt at 
uten land ske «sel ska per som er skat te plik-
ti ge til Nor ge etter skat te lo ven § 15 før s te 
ledd bok stav b fort satt skal være li ke stilt 
med norsk re gist rer te sel ska per mht å 
kun ne fore ta skat te frie fu sjo ner i med hold 
av de fore slåt te reg ler». Det te må for stås 
slik at det kun er de fu sjons al ter na ti ver og 
-prin sip per som om fat tes av ak sje lo vens 
ka pit tel 14 som kan gjennom fø res uten 
be skat ning. Det te inne bæ rer ek sem pel vis 
at til leggs ve der lag ikke kan over sti ge 20 
pst. av det sam le de veder lag ved fu sjo nen, 
jf. ak sje lo ven §§ 14–1 a og 14–10 tred je 
ledd. En kan si det slik at de nor ske ma te-
rielle vil kår som føl ger av hen vis nin ge ne 
fra selskapsskatteloven til ak sje lov giv nin-
gen, må være opp fylt i til legg til de for-
melle and re krav som den uten land ske 
sel skaps lov giv ning set ter.»

Fi nans de par te men tet leg ger her til grunn 
at de nor ske ma te rielle vil kår som føl ger av 
ak sje lo ven må være opp fylt, i til legg til de 
for melle og and re krav som den uten land-
ske sel skaps lov giv nin gen set ter.

Un der stikk ord «Ak sje sel skap mv. – all-
ment» pkt. 1.4 «Ak sje sel skap og li ke stilt 
sel skap skat te plik tig som hjem me hø ren de  
i Nor ge, men stif tet i ut lan det, sel skaps-
retts li ge reg ler» i Lig nings-ABC 2011/12 
side 62 frem går:
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«Sel ska per stif tet etter uten landsk lov giv-
ning er ikke un der lagt norsk ak sje lov giv-
ning. Det inne bæ rer blant an net at ak sje-
lo vens krav til ak sje ka pi tal, reg ler for ut de-
ling av ut byt te, re vi sor og opp lys nings plikt 
til Fore taks re gis te ret ikke gjel der di rek te 
for sel skap stif tet i ut lan det. I den grad 
skat te reg le ne hen vi ser til sel skaps retts li ge 
reg ler som vil kår for den skat te mes si ge 
be hand lin gen, må de sel skaps retts li ge reg-
lene i stiftelseslandet føl ges. I til legg må 
det vur de res i hvil ken grad nor ske sel-
skaps retts li ge reg ler kan ha mate riell 
be tyd ning for det skat te mes si ge re sul ta tet. 
For ek sem pel må fu sjon el ler fi sjon 
gjennom fø res på en av de må te ne som er 
be skre vet i ak sje lo vens kap. 13 og 14 og 
som er god tatt skat te mes sig, se sktl.  
§ 11–2 (1) og § 11–4 (1). Der imot kan 
det ikke kre ves at fu sjo nen el ler fi sjo nen 
må re gist re res i Fore taks re gis te ret. …»

4. Sub sum sjon
Inn sen der har opp lyst at over dra gen de 
sel skap, UK Ltd, er hjem me hø ren de i 
Nor ge og skat te plik tig hit etter skat te lo ven 
§ 2–2 før s te ledd. Di rek to ra tet har inn led-
nings vis for ut satt at sel ska pet UK Ltd 
til sva rer et norsk ak sje sel skap, dvs. at det 
har alle sent rale kjen ne tegn for et ak sje sel-

skap, her un der sam me an svars form, og er 
un der lagt uten landsk ak sje lov giv ning. 
Ba sert på inn sen ders opp lys nin ger, og de 
for ut set nin ge ne som er tatt, står vi her 
over for to ak sje sel ska per, dvs. to sel ska per 
av slik art at det kan gjennom fø res en 
skat te fri fu sjon etter reg lene i skat te lo ven 
ka pit tel 11.

Det er opp lyst at samt li ge ak ti va og pas si va 
i mor sel ska pet skal over fø res til dat ter sel-
ska pet ved fu sjo nen, og at Norsk AS vil 
over ta egne ak sjer (100 %) som vil bli 
brukt som ve der lags ak sjer til da gens ak sjo-
næ rer i UK Ltd. Ak sjo næ re ne vil få ak sjer  
i det over ta ken de sel ska pet, og det vil ikke 
være nød ven dig med for høy el se av ak sje-
ka pi ta len, se Hugo P. Mat re i Gyl den dals 
rettsdata note 2098 til ak sje lo ven § 13–4. 
Ak sje ne vil bli for delt i sam me for hold 
som ak sjo næ re ne i dag har ak sjer i UK 
Ltd. Det leg ges til grunn som opp lyst at 
fu sjo nen vil bli gjen nom ført i sam svar med 
reg lene i ak sje lo ven ka pit tel 13, bort sett 
fra at det ikke vil bli sendt mel ding til 
Fore taks re gis te ret om be slut tet og gjen-
nom ført fu sjon.

Skatte di rek to ra tet er med bak grunn i 
Fi nans de par te men tets ut ta lel ser og ad mi-

nist ra tiv prak sis, kom met til at UK Ltd 
skat te fritt kan inn fu sjo ne res i Norsk AS, 
når fu sjo nen gjennom fø res som be skre vet.

Det leg ges til grunn at det er reg lene om 
lik vi da sjon som må føl ges når det gjel der 
opp løs ning av UK Ltd. i UK og NUF 
for ut set tes slet tet i Fore taks re gis te ret. 
Di rek to ra tet an ser det ikke som et hin der 
for skat te fri fu sjon at det uten landsk re gist-
rer te sel ska pet føl ger de sel skaps retts li ge 
lik vi da sjons reg le ne i registreringsstaten og 
hel ler ikke at mel ding om be slut tet og 
gjen nom ført fu sjon, ikke blir sendt til 
Fore taks re gis te ret.

Det er en ab so lutt for ut set ning for skat te-
fri het at fu sjo nen føl ger reg lene i skat te lo-
ven ka pit tel 11, her un der at den gjennom-
fø res med skat te mes sig kon ti nui tet på alle 
ni vå er.

Kon klu sjon
UK Ltd som skat te mes sig er hjem me hø-
ren de i Nor ge etter skat te lo ven § 2–2 før-
s te ledd bok stav e, kan med de for ut set-
nin ger som er gitt, fu sjo ne re med Norsk 
AS som over ta ken de sel skap, etter reg lene i 
skat te lo ven §§ 11–1 flg.

Merverdiavgifts-
behandling av  
sam men sat te yt el ser

Se ni or ad vo kat
Jør gen Grøn lie
Ad vo kat fir ma et Gret te

Part ner
Nils Erik sen
Ad vo kat fir ma et Gret te

Artikkelen er forfattet av:
For fat ter ne me ner at EU
ret ten gjer ne blir brukt 
der det pas ser Sta ten og 
at ti den er over mo den for 
at Sta ten går dy pe re inn i 
og inn tar et mer prin si pi elt 
stand punkt til EUret ten og 
and re in ter na sjo na le kil der.

Ut gangs punk ter
Svært man ge næ rings dri ven de har trans ak-
sjo ner hvor le ve ran se ne be står av for skjel-

Av gift

lige yt el ser som er un der lagt ulik av gifts -
behand ling og uli ke av gifts sat ser etter 
mer ver di av gifts lo ven. Et ho tell opp hold 
kan for ek sem pel dels be stå av over nat ting 
(lav sats), dels av ser ve ring (al min ne lig 
sats) og dels av rett til bruk av trim rom 
(unn tatt om set ning) mv.

Det føl ger av merverdiavgiftslovens sys tem 
og opp byg ging at de en kelte yt el se ne skal 
vur de res hver for seg og føl ge av gifts-
behand lin gen og av gifts sat se ne for de uli ke 
yt el se ne (delingsprinsippet). I bokførings-


