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Del I:

Skat te be hand lin gen  
i 2011 og 2012

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 2011/2012. Del I av 
ar tik ke len tar for seg for
hånds ut ta lel ser og ved tak 
fra skat te kon to ret.

For hånds ut ta lel ser
Rea li sa sjon av bo lig − bruks hind ring
Skatt yter kjøp te og flyt tet inn i ny bo lig  
i 2004. Hun had de på tids punk tet for 
kjø pet av bo li gen sto re psy kis ke pro ble-
mer, med angst og panikklidelser. Skatt-
yter har si den kjø pet og frem til i dag fått 
re gel mes sig psy ko te ra peu tisk be hand ling.

I 2008 ble skatt yter sam boer, og flyt tet til 
sam boe rens gård hvor hun i et ter tid har 
ar bei det. Ar bei det har ikke vært løn net, 
men skatt yter har mot tatt ar beids av-
klarings pen ger fra NAV i på ven te av even-
tuell ar beids før het. År sa ken til flyt tin gen 
var at hun så mulig he ter for bed ring  
i syk dom men ved å job be med dyr på 
går den. Hen nes bo lig ble be holdt da 
mu lig he ten for å flyt te til ba ke til et trygt 
og kjent opp holds sted var helt ve sent lig.

Skatt yter og sam boe ren vur de rer å byg ge 
nytt hus på går den, og star te med saue-
drift. Even tuell opp start av saue drift vil 
være et sam ar beid mel lom NAV, fast le gen 
og land bruks eta ten.

Artikkelen er 
forfattet av:
Sek sjons sjef
Mo ni ca Si vert sen
Skatt øst
Hun er DHkan di dat 1989, ju ri di
kum 1994, ju ri disk råd gi ver v/Oslo 
lik nings kon tor fra 1995–1998, 

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 01.06.00 og sek sjons sjef i Skatt Øst 
fra 01.01.08.

Skatt yter vur de rer å sel ge sin bo lig, og 
stil te spørs mål om reg lene for bruks hind-
ring er opp fylt.

Skat te kon to ret be mer ket at bruks hind-
ring1 blant an net vil fore lig ge når eie ren 
pga. syk dom er for hind ret fra å bru ke 
bo li gen. Kon to ret la til grunn at mu lig he-
ten for bed ring i syk dom men ved flyt tin-
gen til går den måt te an ses som en rele vant 
bruks hind ring.

Det er like vel en for ut set ning for god-
skriving av bo tid at bruks hind rin gen ikke 
var kjent el ler bur de vært kjent på er vervs-
tids punk tet for bo li gen. Selv om skatt yter 
kjen te til sine psy kis ke li del ser på tids-
punk tet da bo li gen ble kjøpt, var hun på 
det te tids punk tet ikke kjent med at flyt-
ting til en gård kun ne være en ade kvat 
be hand lings form for hen nes li del ser.  
Skat te kon to ret kon klu der te der for med  
at bo tid pga. bruks hind ring kun ne god-
skri ves.

Kjøp av bruks rett i bo lig
Skatt yter er 64 år og plan leg ger å kjø pe en 
ret tig het av søn nen til å be nyt te ca. en 
fjer de del av hans bo lig etter både are al og 
ut leie ver di. Kjø pe sum men for ret tig he ten 
skal fi nan sie res ved lån. Den av tal te pri sen 
for leie ret ten er 1,5 MNOK og ut over 
det te engangsvederlaget skal det ikke 
be tales leie. Leie ret ten va rer så len ge skatt-
yter le ver og fal ler der etter bort.

Skatt yter stil te spørs mål om skat te mes si ge 
kon se kven ser for hen ne og søn nen.

Skat te kon to ret vis te til at av ta len som 
par te ne plan leg ger å inn gå vil gi skatt yter 
en tids be gren set leie rett til de ler av søn-
nens bo lig. Tids be gren se de bruks ret tig he-
ter formueslignes ikke hos ret tig hets ha ve-
ren2. På den an nen side skal søn nen for-

1 Skatteloven § 9–3 annet ledd bokstav b.
2 Skatteloven § 4–2 første ledd bokstav b.

muesbeskattes for hele ei en dom men uten 
fra drag for hef tel sen som hvi ler på den.

Engangsvederlaget ved stif tel sen av en slik 
tids be gren set ret tig het skal be hand les som 
av kast ning og ikke som realisasjonsveder-
lag. Etter skat te lo vens sær reg ler om fast set-
tel se av inn tekt fra egen bo lig er ut leie inn-
tek ter i ut gangs punk tet skat te plik ti ge med 
mind re eie ren be nyt ter minst halv par ten 
av bo li gen til eget bruk3. I den ne sa ken er 
det ut lei de are al et sti pu lert til en fjer de del 
av bo lig are al et og leie ver di en, og engangs-
vederlaget vil der for være fri tatt for be skat-
ning på søn nens hånd.

Fra drag for mer ut gif ter til lo sji i bo båt
Skatt yter vur de rer å be gyn ne i ny jobb i en 
kyst by. Av stan den fra skatt yters bo sted til 
byen er ca. 160 km, og han må også 
be nyt te fer ge. Rei se ti den er sti pu lert til tre 
ti mer.

Skatt yter opp ly ser at det kos ter ca. kr 6000 
pr. må ned å leie en li ten lei lig het i byen. 
Han har mu lig het for å re du se re bo kost na-
de ne ved å flyt te sin bo båt fra en an nen by 
i sam me fyl ke. Bo bå ten kan be nyt tes som 
bo lig den de len av året hav nen ikke er 
is lagt. Kost na de ne til driv stoff i for bin-
del se med flyt tin gen vil ut gjø re ca. kr 
10 000, og øv rige kost na der til for sik ring, 
hav ne av gif ter, strøm og hus leie til pend ler-
lei lig het i tre må ne der ca. kr 36 000. Al ter-
na ti vet, leie av pend ler bo lig hele året, vil 
være ca. kr 26 000 dy re re.

Skatt yter øns ket å få av klart fra drags mu lig-
he te ne for bo kost na der i for bin del se med 
uke pend lin gen.

Skat te kon to ret vis te inn led nings vis til at 
det av gjø ren de vil være om kost na de ne til 
bo båt kan an ses som fra drags be ret ti ge de 
mer kost na der etter skat te lo ven § 6–13.

3 Skatteloven § 7–2 første ledd bokstav a. 
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Etter lig nings prak sis4 gis et skjønns mes sig 
fra drag med kr 55 pr. døgn når eie ren 
be nyt ter cam ping vogn til over nat ting ved 
ar beids opp hold uten for hjem met. I til legg 
gis det fra drag for le gi ti mer te kost na der til 
even tuell cam ping plass.

Skat te kon to ret kon klu der te med at bo båt 
er et mo bilt bo sted som kan sam men lig nes 
med cam ping vogn. Skatt yter vil der for 
kun ne inn røm mes fra drag med kr 55  
pr. døgn for de døg ne ne som bå ten lig ger 
til havn i kyst by en. Ut over det sja blong-
mes si ge fra dra get kan det ikke inn røm mes 
fra drag for fak tis ke ut gif ter ut over even-
tuelle kost na der til båt plass.

Sti pen der til pres ter − spørs mål om 
skat te-/arbeidsgiveravgiftsplikt
Det er en skikk in nen et kir ke sam funn at 
me nig hets med lem mer og and re tro en de 
kan frem set te øns ker over for kir ken om  
at det blir ap pli sert (til pas set) en mes se  
i hen hold til en be stemt in ten sjon for den 
tro en de. Pres ter som ce leb re rer (fei rer) 
el ler koncelebrerer (slut ter seg til en mes se 
som en an nen prest fei rer) kan mot ta et 
sti pend fra de tro en de. Sti pen de ne, som 
nor malt er på kr 50 000, kan en ten gis 
di rek te til pres ten el ler til kir ke sam fun net 
som så dan som der etter vi de re for mid ler 
det te til den en kelte pres ten.

I for bin del se med ut be ta ling av sti pen de ne 
ret tet kir ke sam fun net en fore spør sel til 
skat te kon to ret om dis se var skat te plik ti ge 
el ler kun ne an ses som skat te frie ga ver.  

4 Lignings-ABC 2012/13 side 843 pkt. 8.4.

I til legg ble det stilt spørs mål om ut be ta-
lin ge ne vil le være arbeidsgiveravgiftsplik-
tige på kir ke sam fun nets hånd.

Skat te plik ten etter skat te lo ven § 5–1  
hjem ler i til legg til lønn også an nen godt-
gjø rel se i og uten for tje nes te for hold. Som 
an nen godt gjø rel se an ses blant an net tanti-
eme, gra tia le, ven te pen ger, drik ke pen ger, 
pro vi sjon, pre mier, pri ser, sti pend og lig-
nen de yt el ser.

I for ar bei de ne til ny skat te lov5 ut ta les  
føl gen de om den ne be stem mel sen:

«... Den ne eks em pli fi se rin gen dan ner ikke 
noen yt ter gren se for inn tekts be gre pet. 
Av gjø ren de vil være om for de len kan an ses 
vun net ved ar beids for hol det. Det te vil kå-
ret kan være opp fylt også for for de ler som 
har lø se re til knyt ning til ar beids for hol det 
enn de for de le ne som er nevnt eks pli sitt  
i bok stav a an net punk tum....»

Etter skat te kon to rets opp fat ning fore lå det 
en klar sam men heng mel lom sti pen de ne 
og pres te nes an set tel ses for hold i me nig-
heten. Sti pen de ne ble der for an sett som 
for del vun net ved ar beid.

En ar beids gi ver skal be ta le ar beids gi ver-
avgift av lønn og an nen godt gjø rel se for 
ar beid i og uten for tje nes te for hold som 
han plik ter å inn be ret te6. Spørs må let ble 
hvor vidt kir ke sam fun nets rol le var av en 
slik ka rak ter at det te måt te an ses å være 
ar beids gi ver i re la sjon til sti pen de ne, el ler 

5 Ot.prp. nr. 86 (1997–1998) side 50.
6 Folketrygdloven § 23–2 første ledd.

om kir ke sam fun net kun had de et opp-
beva rings- og for mid lings an svar.

Det fore lå en rek ke de tal jer te be stem mel-
ser om sti pen de ne og hvor dan dis se skul le 
be hand les. Det ble ført skrift lig over sikt  
i sær skil te bø ker over alle sti pen de ne,  
uav hen gig av om dis se skul le ut be ta les via 
kir ke sam fun net el ler ble gitt di rek te fra 
gi ve ren til pres ten. Kir ke sam fun net før te 
kon troll av dis se bø ke ne for å sik re at sti-
pend ord nin gen ble gjen nom ført i hen hold 
til kir ke sam fun nets lo ver.

Etter skat te kon to rets opp fat ning før te de 
de tal jer te be stem mel se ne til at kir ke sam-
fun net måt te an ses å ha en inn fly tel se over 
sti pen de ne som i ve sent lig grad over steg en 
ren formidlerfunksjon. Skat te kon to ret la 
av gjø ren de vekt på at kir ke sam fun net 
had de kon troll og ble an sett for å ha  
utbetalingsfunksjonen for pen gene, og ble 
der for plik tig til å sva re ar beids gi ver av gift 
av yt el se ne.

Ak sjer er ver vet ved gave − for del vun net 
ved ar beid?
Per og Pål var tid li ge re selv sten dig 
næ rings dri ven de som hånd ver ke re. I 2005 
ble de eni ge om et sam ar beid for å kun ne 
påta seg stør re opp drag og stif tet Skrua 
AS. Per had de mest er fa ring, flest kun der 
og størst for hand lings styr ke, og ak sje ne ble 
der for for delt i for hol det 70/30. Per og Pål 
ar bei der nå i prak sis li ke stilt, og grunn la-
get for skjev de lin gen av ak sje ka pi ta len ved 
stif tel sen av sel ska pet har bort falt.

En aksjefordeling som er i strid med hvor-
dan ver dien på ar bei det er for delt, kan føre 
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til re du sert moti va sjon. Per øns ket der for  
å over fø re noen ak sjer til Pål ve der lags fritt, 
slik at for de lin gen av ak sje ka pi ta len ble 
60/40. Ver dien på ga ven ble an slått til  
ca. kr 500 000.

Pål stil te spørs mål om en slik ga ve over-
føring vil le bli be skat tet som for del vun net 
ved ar beid7.

Skat te kon to ret be mer ket at for mu es for-
økel se ved arv el ler gave8 ikke er skat te-
plik tig inn tekt. Ved vur de rin gen av om 
ga ve re ge len kan kom me til an ven del se, er 
det et ve sent lig mo ment om det er for hold 
mel lom gi ver og mot ta ker som gjør det 
na tur lig å gi en gave av et slikt om fang.  
På bak grunn av de git te opp lys nin ge ne la 
skat te kon to ret til grunn at ga ven ikke vil le 
bli gitt der som det ikke had de vært for 
sam arbei det i Skrua.

Skat te kon to ret vis te for øv rig til at for hol-
det mel lom ga ve be gre pet og ar beids be gre-
pet er drøf tet i Ha ge rup-dom men9, hvor 
Høy es te rett ut tal te:

«Etter for ar bei de ne og lo vens hen sikt er 
det etter min me ning klart at et be løp som 
har ka rak te ren av en for del, vun net ved 
ar beid el ler virk som het, kan be skat tes som 
inn tekt selv om den til like har de egen ska-
per som etter van lig sprogbruk kjen ne teg-
ner en gave.»

En hver for del vun net ved ar beid er å anse 
som skat te plik tig inn tekt. Det er ikke noe 
vil kår for skatte plikt at det er ar beids gi ve-
ren som ut re der for de len. For de len kan 
like gjer ne kom me fra en tred je per son, 
som f.eks. en ak sjo nær. Det grunn leg gen de 
spørs må let ble da om det var en klar sam-
men heng mel lom den opp nåd de for de len 
og det ut før te ar bei det. I Lig nings-ABC10 
er det an ført:

«Selv om ga ven ikke gis di rek te fra ar beids-
gi ver, vil det fore lig ge skatte plikt hvis 
ga ven har klar sam men heng med ar beids-
for hol det.

Vil le det m.a.o. ikke vært sann syn lig at 
ga ven had de vært ytet om ved kom men de 
ikke had de vært an satt der han er el ler fått 
det opp dra get han har, vil det i al min ne-
lig het fore lig ge skatte plikt....»

Skat te kon to ret kon klu der te med at det var 
ar beids for hol det som vil le ut lø se en over-

7 Skatteloven § 5–1.
8 Skatteloven § 5–50 tredje ledd.
9 Utv. 1958 side 616.
10 Lignings-ABC 2012/13 side 627 pkt. 6.1.

fø ring av ak sje ne, og er ver vet av dis se vil le 
der for bli an sett skat te plik tig som for del 
vun net ved ar beid.

Vur de ring av skat te fri het og spørs mål 
om skatte plikt ved ut byt te for ga ve over-
fø rin ger
Skatt yter og hans fa mi lie øns ker å stif te et 
ak sje sel skap, Ver dig AS, med ak sje ka pi tal 
på kr 100 000. Ak sje ka pi ta len skal for de les 
likt på fire ak sjer og ak sjo næ re ne skal være 
med lem mer i fami lien.

Sel ska pet skal ha et sty re på mel lom fire og 
ti per so ner. Sel ska pet skal ikke ha an sat te 
og ar bei det for sel ska pet skal være uløn net. 
Det skal ikke ut de les ut byt te til ak sjo næ-
re ne, og ved opp løs ning skal mid le ne til-
fal le all mennyt ti ge for mål.

Bak grun nen for, og driv kraf ten bak det 
plan lag te sel ska pet, er opp lyst å være et 
døds fall hos et fa mi lie med lem. Er fa rin ger 
knyt tet til syk dom men og hel se ve se net 
gjør at fami lien øns ker å hjel pe and re  
i til sva rende si tua sjo ner.

Pla nen er å sel ge et smyk ke som det 
av dø de fa mi lie med lem met de sig net før 
hun døde. Smyk ket har fått nav net Lev og 
ble de sig net for å be skri ve en per son med 
sterk over le vel ses vil je og po si ti ve med men-
nes ke li ge egen ska per. Over skud det fra et 
frem ti dig salg skal i sin hel het gis bort til 
uli ke all mennyt ti ge orga ni sa sjo ner.

Pro duk sjo nen og mar keds fø rin gen av 
smyk ket skal ut fø res av fir ma et som har 
ut ar bei det pro to ty pen. Det skal klart 
frem gå av mar keds fø rin gen at Ver dig har 
et ide elt for mål. Sal get skal skje via nett-
han del.

Ver dig skal dele ut mid ler til all mennyt ti ge 
orga ni sa sjo ner minst to gan ger pr. år. Det 
skal inn hen tes in for ma sjon om al ter na ti ve 
ga ve mot ta ke re før det fore tas en vur de-
ring. En even tuell ut de ling kre ver en stem-
mig ved tak av sty ret el ler ge ne ral for sam lin-
gen.

Skat te kon to ret ble bedt om å ta stil ling til 
om Ver dig vil le an ses som en skat te fri 
in sti tu sjon etter skat te lo ven § 2–32 før s te 
ledd. I til legg ble kon to ret bedt om å vur-
de re om ut de ling av ga ver vil le ut lø se 
ut byt te skatt for Verdigs ak sjo næ rer, en ten 
med hjem mel i skat te lo vens utbytte-
bestemmelser11 el ler etter ulov fes tet rett.

11 Skatteloven §§ 10–10 til 10–12.

Skat te kon to ret be mer ket inn led nings vis at 
ga ve trans ak sjo ne ne vil le skje i hen hold til 
de sel skaps retts li ge reg lene som gjel der for 
ga ver fra ak sje sel skap til all mennyt ti ge 
for mål12.

Skat te kon to ret vur der te først om Ver dig 
vil le være fri tatt for be skat ning. I ut gangs-
punk tet er en inn ret ning skat te plik tig for 
inn tekt etter skat te lo ven § 2–2 før s te ledd. 
Etter skat te lo ven § 2–32 før s te ledd er 
imid ler tid en mild stif tel se, sel skap el ler 
inn ret ning som ikke har er verv til for mål, 
fri tatt for al min ne lig skatte plikt.

Hvor vidt en inn ret ning har er verv til for-
mål, må av gjø res etter en hel hets vur de ring 
av en rek ke mo men ter. Sent ralt i vur de rin-
gen er om inn ret nin gen kan være eg net til 
å gi øko no mis ke for de ler for seg selv el ler 
ak sjo næ re ne. Formålsbegrepet re la te rer seg 
til det som er sik te må let med virk som-
heten. Har inn ret nin gen fle re for mål, skal 
det etter retts prak sis leg ges vekt på ho ved-
for må let13. And re mo men ter som inn går  
i hel hets vur de rin gen, er blant an net det 
ved tekts be stem te for må let, virk som he tens 
opp byg ging og hvor dan virk som het fak tisk 
dri ves.

I hen hold til sel ska pets ut kast til ved tek ter 
er for må let å gi øko no misk støt te til fri vil-
li ge god kjen te orga ni sa sjo ner. Vi de re skal 
ikke Ver dig ha an sat te og det skal ikke 
ut de les ut byt te til ak sjo næ re ne. Mid ler ved 
en even tuell opp løs ning skal til fal le all-
mennyt ti ge for mål og sel ska pets ak ti vi tet 
ba se res på fri vil lig og uløn net ar beids inn-
sats. Nevn te be stem mel ser i ut kas tet til 
ved tek ter in di ke rer at Ver dig ikke har 
er verv til for mål.

Det føl ger vi de re av ut kas tet til ved tek ter 
at Ver dig skal dri ve pro dukt ut vik ling gjen-
nom kjøp og salg av smyk ke se ri en Lev. 
Smyk ke sal get skal gi inn tek ter som igjen 
skal do ne res til ide el le orga ni sa sjo ner. 
Skat te kon to ret var der for av den opp fat-
ning at ved tek te ne in ne holdt er vervs mes-
si ge ele men ter.

Valg av or ga ni sa sjons form trakk i den ne 
sa ken ikke i ret ning av at sel ska pet har 
er verv til for mål i og med at ut kas tet til 
ved tek ter inne hol der be stem mel ser om 
an ven del se av over skud det og for mu en ved 
opp løs ning.

12 Aksjeloven § 8–6.
13 Jf. bl.a. Utv. 1982 side 208 (Isberg).
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Boken er en veiledning til revisorer, advokater, regnskaps-
førere, beslutningstakere, studenter og andre som ønsker å 
lære mer om fagfeltet og få innsikt i praksis.

En gruppe advokater og statsautoriserte revisorer i Deloitte 
har skrevet boken.

 Torill H. Aamelfot • Stig I. Bjørken • Sylvi Bjørnslett • Kirsten L. Jacobsen • Odd Erik Johansen • Gunlaug N. Wilter

Kr 755,–

Fusjon og fisjon – skatt, regnskap, selskapsrett
En praktisk veiledning i skattefri fusjon og fisjon av 
aksje selskap. Boken er skrevet av advokater og 
 statsautoriserte  revisorer i Deloitte: Torill H. Aamelfot, 
Stig I. Bjørken, Sylvi Bjørnslett, Kirsten L. Jacobsen,  
Odd Erik Johansen og Gunlaug N. Wilter. Januar 2013.

Innhold
Første utgave av boken ble utgitt i april 2004 og  bygget 
på NOU 2002:20 Ny bok føringslov og Ot.prp. nr. 46 
(2003–2004). Den andre utgaven, som kom i 2005, var 
oppdatert med den vedtatte loven og forskriften. Den 
tredje, fjerde og femte  utgaven bygget på de foregående, 
men var korrigert og  supplert i samsvar med de endringene 
som hadde skjedd og de erfaringene som var gjort siden 
ikrafttredelsen. God bokføringsskikk-uttalelsene (GBS) 
og dispensasjonspraksisen var tatt hensyn til i om talen av 
de enkelte lov- og forskrifts bestemmelsene, og god bok-
føringsskikk-uttalelsene var tatt inn i vedlegg til boken,  
i tillegg til  bokføringsloven og forskriften.

I denne sjette utgaven er omtalen og bokførings-
forskriften oppdatert med forskriftsendringen 
24. juni 2010 som med førte at praksisen med å for-
skuddsfakturere  tjenester på  kultur- og idrettsområdet 
kan fortsette etter at det er innført merverdiavgift på  
slike tjenester.

Målgruppe
Boken er egnet for revisorer, regnskapsførere, bokførings-
pliktige og offentlige kon troll  myndigheter.

Forfattere
Statsautorisert revisor Tove-Gunn Moen  
(Rogaland Revisjon IKS), statsautorisert revisor  
Siri Helen Reidulff (Statsbygg) og statsautorisert revisor 
Terje Tvedt (BDO), de to sistnevnte medlemmer  
i Bokføringsstandardstyret. Rådgiver regnskap  
Rune Tystad (Den norske Revisorforening) har  
bistått for fatterne i arbeidet og også vært ansvarlig  
for de siste oppdateringene. 
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Bokføringsloven
Kr 350,–

Bokføringsloven
En praktisk veiledning i bokførings reglene  
med  konkrete eksempler og gjengivelse av lov, 
 forskrift og uttalelser om god bokføringsskikk.  
Syvende utgave er oppdatert pr. 15. oktober 2012.  
November 2012.
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 pr. 1. januar

Kr 250,–

Merverdiavgift i regnskapet 2013
Et stikkordsbasert oppslagsverk og nyttig supplement 
til lov og forskrift, meldinger og uttalelser om merverdi-
avgift. Januar 2013.
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ISBN 978-82-7082-316-1

Revisors H
åndbok 2013

Revisors eHåndbok 2013

À jour januar og september

En lisens til elektronisk bok (PDF) følger med den trykte boken.

Logg inn med din eKode* på www.revisorforeningen.no 
Velg Bøker og tidsskrifter og eBøker 
Les brukeravtalen* 
Når du aksepterer brukeravtalen, er du innlogget og kan lese  
og/eller lagre PDF-filen.

* trykt på 2. omslagsside

Kr 945,–

Revisors Håndbok 2013
En samling av de viktigste lover, forskrifter,  
regler m.m. som gjelder for revisjon og regnskap.  
En lisens til tittelens eBok følger med papirutgaven. 
Januar 2013.
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Norwegian Accounting Act

Norwegian Accounting Act is an English translation of Act no. 56 

of 17 July 1998 relating to annual accounts etc. It is a combined 

printed-electronic book. This edition is updated as per 1 July 2011. 

Additional updating of the eBook may take place in the 

event of post-publishing amendments.

 The translation and later amendments have been done by Den 

norske Revisorforening.

Norwegian Accounting Act er en engelsk oversettelse av lov av 

17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. Boken er to produkter i ett: 

trykt bok og elektronisk (PDF). Denne utgaven er oppdatert pr. 

1. juli 2011. Ytterligere oppdatering av eBoken kan bli gjort 

ved endringer som skjer etter utgivelsen.

 Oversettelsen og senere oppdateringer er gjort av Den norske 

Revisorforening.

Other Norwegian Acts in English translation / Andre lover i engelsk 

oversettelse:
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Norwegian Company Legislation
Norwegian Company Legislation is an english translation of the two Norwegian Companies acts:
	 •	Act	no.	44	of	13	June	1997	relating	to	limited	liability	companies	 •	Act	no.	45	of	13	June	1997	relating	to	public	limited	liability	companiesIt	is	a	combined	printed-electronic	book.	This	edition	is	updated	as	per	 1	January	2012.	Additional	updating	of	the	eBook	may	take	place	in	the	event	of	post-publishing	amendments.
	 Norwegian	Company	Legislation	was	translated	in	1997	by	Inter-Set	and	revised	in	2000	by	Douglas	Ferguson,	Government	Authorised	Translator,	Allegro	AS	Språktjenester.	Later	amendments	have	been	 made	by	Den	norske	Revisorforening	and	Douglas	Ferguson,	 Allegro	AS	Språktjenester.

Norwegian Company Legislation er en engelsk oversettelse av  de norske aksjelovene
	 •	lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper	 •	lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaperBoken er to produkter i ett: trykt bok og elektronisk (PDF).  Denne utgaven er oppdatert pr. 1. januar 2012. Ytterligere oppdatering av eBoken kan bli gjort ved endringer som skjer etter utgivelsen. Norwegian Company Legislation ble oversatt i 1997 av Inter-Set og revidert i 2000 av statsautorisert translatør Douglas Ferguson, Allegro AS Språktjenester. Senere endringer er gjort av Den norske Revisorforening og Douglas Ferguson, Allegro AS Språktjenester.
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ISBN 978-82-7082-319-2

Engelske oversettelser av norske lover
Bokføringsreglene (Bookkeeping Legislation) kr 500,–
Merverdiavgiftsloven (VAT Act) kr 410,–
Regnskapsloven (Accounting Act) kr 390,–
Aksjelovene (Company Legislation) kr 520,–

Med trykt eksemplar  følger en lisens til  tittelens eBok.

N
orw

egian VAT A
ct

VAT Act
NorwegiAN

revisorforeningen.no

Norwegian VAT Act

Norwegian VAT Act is an english translation of Act no. 58 of  
19 June 2009 relating to value added tax (the VAT Act), in force 
from 1 January 2010.
 This is a combined printed-electronic book, updated as per  
1 July 2011. Additional updating of the eBook may take place  
in the event of post-publishing amendments.
 The translation has been done by Douglas Ferguson and Diana 
Killi, government Authorised Translators, Allegro AS Språktjenester.

Norwegian VAT Act er en engelsk oversettelse av lov av 19. juni 2009 
nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven), som trådte i kraft  
1. januar 2010.
 Boken er to produkter i ett: trykt bok og elektronisk (PDF), og 
denne utgaven er oppdatert pr. 1. juli 2011. Ytterligere  oppdatering 
av eBoken kan bli gjort ved endringer som skjer etter utgivelsen.
 Norwegian VAT Act er oversatt av statsautoriserte translatører 
Douglas Ferguson og Diana Killi, Allegro AS Språktjenester.
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Norwegian Bookkeeping Legislation

Norwegian Bookkeeping Legislation is an english translation of the 
Norwegian Bookkeeping act of 19 November 2004, the regulation 
of 1 December 2004 and the Statements on good Bookkeeping Practice 
issued by the Bookkeeping Standards Board. it is a combined printed-
electronic book. This edition is updated as per 1 January 2012. 
additional updating of the eBook may take place in the event of post-
publishing amendments.

Norwegian Bookkeeping Legislation was translated in 2005 by 
Douglas Ferguson and Diana Killi, government authorised Translators, 
allegro aS. Later amendments have been made by Douglas Ferguson.

Norwegian Bookkeeping Legislation er en engelsk oversettelse av 
den norske bokføringsloven av 19. november 2004, bokføringsfor-
skriften av 1. desember 2004 og Bokføringslovutvalgets uttalelser 
om god bokføringsskikk. Boken er to produkter i ett: trykt bok og 
elektronisk (PDF). Denne utgaven er oppdatert pr. 1. januar 2012. 
Ytter ligere oppdatering av eBoken kan bli gjort ved endringer som 
skjer etter utgivelsen.

Norwegian Bookkeeping Legislation ble oversatt i 2005 av statsauto-
riserte translatører Douglas Ferguson og Diana Killi, Allegro AS. Senere 
endringer er gjort av Douglas Ferguson.

other Norwegian acts in english translation / Andre lover i engelsk 
oversettelse:

Norwegian Company Legislation
Norwegian accounting act
Norwegian VaT act
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Årsabonnement:
Kr 800,–

Revisjon og Regnskap
Revisjon og Regnskap er et ledende fagblad innen 
 revisjon, regnskap, selskapsrett, skatt og avgift.  
Antall utgivelser i året: 8. 

Abonnements prisen 
for den årlige 
 utgaven av 
 Årsoppgjørsfacta er: 

Medlem i 
 Revisor foreningen
Kr 175,–

Ikke-medlem:
Kr 250,–

Årsoppgjørsfacta
Årsoppgjørsfacta omtaler de  viktigste regnskaps-  
og skatte reglene som du  behøver å være kjent med  
i  forbindelse med årsopp gjøret. Utgivelsesdato i 2013 
er 16. januar. 

BilBransjen
 regnskap, skatt og avgift

y(7II2H0*SMNMNT(
ISBN 978-82-7082-323-9

Bil er en høyt avgiftsbelagt vare i Norge med et til dels komplisert regelverk. Denne 
boken gjengir det regelverket næringsdrivende innen bilbransjen har behov for 
innenfor fagområdene:

• regnskap
• skatt
• merverdiavgift
• særavgifter

En egen artikkel er inntatt i boken for å gi veiledning i forhold til regelanvendelse 
og aktuelle problemstillinger innenfor disse fag områdene. Problemstillingene er 
sammensatte og artikkelen gir leseren et grunnlag for selv å ta avgjørelser basert på 
egne forhold. Artikkelen er skrevet av statsautori serte revisorer Hilde Thorbjørnsen 
og Espen Thorbjørnsen, skatterådgiver Eigil Holt, avgiftsrådgiver Terje Bakke og 
tollrådgiver Per Vidar Roligheten, Ernst & Young.
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BilBransjen
 regnskap, skatt og avgift

Trykt bok kr 450,–

eBok (ab.) kr 400,– 
påfølgende år kr 250,–*

Bilbransjen 
Regler for regnskap, skatt og avgift som gjelder 
næringsdrivende i bilbransjen. Annen utgave 
juni 2012.

*  eBilbransjen er nettbasert. 
Abonnementet følger kalenderåret.
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Arne Bjørnstadjordet      Reidar Jensen      Bart Kamp      Hans Robert Schwencke     Børre Skisland

Regnskapsmessig behandling innenfor GRS, IFRS og IFRS SME

Finansielle instrumenter
Boken omhandler regnskapsmessig behandling av 
finansielle instrumenter innenfor de tre regnskaps-
språkene GRS, IFRS og IFRS SME. Boken er skrevet av 
en forfattergruppe fra fagavdelingen i BDO: Arne 
Bjørnstadjordet, Reidar Jensen, Bart Kamp, Hans 
Robert Schwencke og Børre Skisland. Januar 2013.

fusjon og fisjon – skatt, regnskap, selskapsrett

For å gjennomføre en skattefri fusjon eller fisjon, kreves 
god innsikt i de skatterettslige, selskapsrettslige og regn-
skapsmessige reglene og samspillet mellom dem. Boken er 
en praktisk veiledning i gjennomføring av fusjon og fisjon, 
godt illustrert med eksempler. En del sentrale temaer er 
drøftet teoretisk og grundig. Andre fagområder som kan 
ha betydning ved gjennomføringen av fusjoner og fisjoner, 
er også omtalt. 

Boken er en veiledning til revisorer, advokater, regnskaps-
førere, beslutningstakere, studenter og andre som ønsker å 
lære mer om fagfeltet og få innsikt i praksis.

En gruppe advokater og statsautoriserte revisorer i Deloitte 
har skrevet boken.

 Torill H. Aamelfot • Stig I. Bjørken • Sylvi Bjørnslett • Kirsten L. Jacobsen • Odd Erik Johansen • Gunlaug N. Wilter

Kr 755,–

Fusjon og fisjon – skatt, regnskap, selskapsrett
En praktisk veiledning i skattefri fusjon og fisjon av 
aksje selskap. Boken er skrevet av advokater og 
 statsautoriserte  revisorer i Deloitte: Torill H. Aamelfot, 
Stig I. Bjørken, Sylvi Bjørnslett, Kirsten L. Jacobsen,  
Odd Erik Johansen og Gunlaug N. Wilter. Januar 2013.

Innhold
Første utgave av boken ble utgitt i april 2004 og  bygget 
på NOU 2002:20 Ny bok føringslov og Ot.prp. nr. 46 
(2003–2004). Den andre utgaven, som kom i 2005, var 
oppdatert med den vedtatte loven og forskriften. Den 
tredje, fjerde og femte  utgaven bygget på de foregående, 
men var korrigert og  supplert i samsvar med de endringene 
som hadde skjedd og de erfaringene som var gjort siden 
ikrafttredelsen. God bokføringsskikk-uttalelsene (GBS) 
og dispensasjonspraksisen var tatt hensyn til i om talen av 
de enkelte lov- og forskrifts bestemmelsene, og god bok-
føringsskikk-uttalelsene var tatt inn i vedlegg til boken,  
i tillegg til  bokføringsloven og forskriften.

I denne sjette utgaven er omtalen og bokførings-
forskriften oppdatert med forskriftsendringen 
24. juni 2010 som med førte at praksisen med å for-
skuddsfakturere  tjenester på  kultur- og idrettsområdet 
kan fortsette etter at det er innført merverdiavgift på  
slike tjenester.

Målgruppe
Boken er egnet for revisorer, regnskapsførere, bokførings-
pliktige og offentlige kon troll  myndigheter.

Forfattere
Statsautorisert revisor Tove-Gunn Moen  
(Rogaland Revisjon IKS), statsautorisert revisor  
Siri Helen Reidulff (Statsbygg) og statsautorisert revisor 
Terje Tvedt (BDO), de to sistnevnte medlemmer  
i Bokføringsstandardstyret. Rådgiver regnskap  
Rune Tystad (Den norske Revisorforening) har  
bistått for fatterne i arbeidet og også vært ansvarlig  
for de siste oppdateringene. 

Bokføringsloven  7. utgave

B
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Bokføringsloven
Kr 350,–

Bokføringsloven
En praktisk veiledning i bokførings reglene  
med  konkrete eksempler og gjengivelse av lov, 
 forskrift og uttalelser om god bokføringsskikk.  
Syvende utgave er oppdatert pr. 15. oktober 2012.  
November 2012.
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Merverdiavgift i regnskapet 2013
Et stikkordsbasert oppslagsverk og nyttig supplement 
til lov og forskrift, meldinger og uttalelser om merverdi-
avgift. Januar 2013.
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Revisors eHåndbok 2013

À jour januar og september

En lisens til elektronisk bok (PDF) følger med den trykte boken.

Logg inn med din eKode* på www.revisorforeningen.no 
Velg Bøker og tidsskrifter og eBøker 
Les brukeravtalen* 
Når du aksepterer brukeravtalen, er du innlogget og kan lese  
og/eller lagre PDF-filen.

* trykt på 2. omslagsside

Kr 945,–

Revisors Håndbok 2013
En samling av de viktigste lover, forskrifter,  
regler m.m. som gjelder for revisjon og regnskap.  
En lisens til tittelens eBok følger med papirutgaven. 
Januar 2013.
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Norwegian Accounting Act

Norwegian Accounting Act is an English translation of Act no. 56 

of 17 July 1998 relating to annual accounts etc. It is a combined 

printed-electronic book. This edition is updated as per 1 July 2011. 

Additional updating of the eBook may take place in the 

event of post-publishing amendments.

 The translation and later amendments have been done by Den 

norske Revisorforening.

Norwegian Accounting Act er en engelsk oversettelse av lov av 

17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. Boken er to produkter i ett: 

trykt bok og elektronisk (PDF). Denne utgaven er oppdatert pr. 

1. juli 2011. Ytterligere oppdatering av eBoken kan bli gjort 

ved endringer som skjer etter utgivelsen.

 Oversettelsen og senere oppdateringer er gjort av Den norske 

Revisorforening.

Other Norwegian Acts in English translation / Andre lover i engelsk 

oversettelse:

Norwegian Bookkeeping Legislation

Norwegian Company Legislation

Norwegian VAT Act

9th edition / 9. utgave
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Norwegian Company Legislation
Norwegian Company Legislation is an english translation of the two Norwegian Companies acts:
	 •	Act	no.	44	of	13	June	1997	relating	to	limited	liability	companies	 •	Act	no.	45	of	13	June	1997	relating	to	public	limited	liability	companiesIt	is	a	combined	printed-electronic	book.	This	edition	is	updated	as	per	 1	January	2012.	Additional	updating	of	the	eBook	may	take	place	in	the	event	of	post-publishing	amendments.
	 Norwegian	Company	Legislation	was	translated	in	1997	by	Inter-Set	and	revised	in	2000	by	Douglas	Ferguson,	Government	Authorised	Translator,	Allegro	AS	Språktjenester.	Later	amendments	have	been	 made	by	Den	norske	Revisorforening	and	Douglas	Ferguson,	 Allegro	AS	Språktjenester.

Norwegian Company Legislation er en engelsk oversettelse av  de norske aksjelovene
	 •	lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper	 •	lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaperBoken er to produkter i ett: trykt bok og elektronisk (PDF).  Denne utgaven er oppdatert pr. 1. januar 2012. Ytterligere oppdatering av eBoken kan bli gjort ved endringer som skjer etter utgivelsen. Norwegian Company Legislation ble oversatt i 1997 av Inter-Set og revidert i 2000 av statsautorisert translatør Douglas Ferguson, Allegro AS Språktjenester. Senere endringer er gjort av Den norske Revisorforening og Douglas Ferguson, Allegro AS Språktjenester.
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Norwegian	Accounting	Act
Norwegian	VAT	Act

y(7II2H0*SMNLTM(
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Engelske oversettelser av norske lover
Bokføringsreglene (Bookkeeping Legislation) kr 500,–
Merverdiavgiftsloven (VAT Act) kr 410,–
Regnskapsloven (Accounting Act) kr 390,–
Aksjelovene (Company Legislation) kr 520,–

Med trykt eksemplar  følger en lisens til  tittelens eBok.
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Norwegian VAT Act

Norwegian VAT Act is an english translation of Act no. 58 of  
19 June 2009 relating to value added tax (the VAT Act), in force 
from 1 January 2010.
 This is a combined printed-electronic book, updated as per  
1 July 2011. Additional updating of the eBook may take place  
in the event of post-publishing amendments.
 The translation has been done by Douglas Ferguson and Diana 
Killi, government Authorised Translators, Allegro AS Språktjenester.

Norwegian VAT Act er en engelsk oversettelse av lov av 19. juni 2009 
nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven), som trådte i kraft  
1. januar 2010.
 Boken er to produkter i ett: trykt bok og elektronisk (PDF), og 
denne utgaven er oppdatert pr. 1. juli 2011. Ytterligere  oppdatering 
av eBoken kan bli gjort ved endringer som skjer etter utgivelsen.
 Norwegian VAT Act er oversatt av statsautoriserte translatører 
Douglas Ferguson og Diana Killi, Allegro AS Språktjenester.
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Norwegian Bookkeeping Legislation

Norwegian Bookkeeping Legislation is an english translation of the 
Norwegian Bookkeeping act of 19 November 2004, the regulation 
of 1 December 2004 and the Statements on good Bookkeeping Practice 
issued by the Bookkeeping Standards Board. it is a combined printed-
electronic book. This edition is updated as per 1 January 2012. 
additional updating of the eBook may take place in the event of post-
publishing amendments.

Norwegian Bookkeeping Legislation was translated in 2005 by 
Douglas Ferguson and Diana Killi, government authorised Translators, 
allegro aS. Later amendments have been made by Douglas Ferguson.

Norwegian Bookkeeping Legislation er en engelsk oversettelse av 
den norske bokføringsloven av 19. november 2004, bokføringsfor-
skriften av 1. desember 2004 og Bokføringslovutvalgets uttalelser 
om god bokføringsskikk. Boken er to produkter i ett: trykt bok og 
elektronisk (PDF). Denne utgaven er oppdatert pr. 1. januar 2012. 
Ytter ligere oppdatering av eBoken kan bli gjort ved endringer som 
skjer etter utgivelsen.

Norwegian Bookkeeping Legislation ble oversatt i 2005 av statsauto-
riserte translatører Douglas Ferguson og Diana Killi, Allegro AS. Senere 
endringer er gjort av Douglas Ferguson.

other Norwegian acts in english translation / Andre lover i engelsk 
oversettelse:

Norwegian Company Legislation
Norwegian accounting act
Norwegian VaT act

y(7II2H0*SMNMKS(

ISBN 978-82-7082-320-8

20309_Ann_Bøker_Tidsskrifter_januar2013_RR.indd   1 29.01.13   08.59



50 NR. 1 > 2013

Skatt

Sel ska pets opp lys nin ger om den plan lag te 
drif ten ble etter det te av gjø ren de for 
skatte pliktsvurderingen.

Salg av smyk ker med hen blikk på over-
skudd er etter skat te kon to rets opp fat ning 
virk som het i skat te lo vens for stand. På 
bak grunn av opp lys nin ger om den plan-
lag te drif ten, la kon to ret til grunn at Ver-
dig har som for mål å gå med over skudd, 
for igjen å kun ne gi til ide el le orga ni sa sjo-
ner. Har en inn ret ning som for mål å gå 
med over skudd, el ler fak tisk går med over-
skudd, trek ker det te i ret ning av at inn ret-
nin gen har er verv til for mål. Dri ver inn ret-
nin gen virk som het som di rek te rea li se rer/
vir ke lig gjør et ikke-er vervs mes sig for mål, 
er imid ler tid virk som he ten skat te fri selv 
om den går med over skudd.

Skat te kon to ret kon klu der te med at den 
plan lag te virk som he ten, slik den var 
be skre vet, ikke syn tes å rea li se re for må let, 
men der imot finan sierte det te. Ver dig 
kun ne der for ikke unn tas be skat ning.

Skat te kon to ret tok så stil ling til om de 
plan lag te ga ve over fø rin ge ne kun ne an ses 
som ut byt te ut de lin ger etter skat te lo ven 
§ 10–11 an net ledd. Be stem mel sen 
om hand ler ut de ling av ut byt te fra sel skap 
til ak sjo næ rer el ler ak sjo næ re nes nær stå-
en de. Etter skat te kon to rets opp fat ning 
ta ler ord ly den i be stem mel sen for å set te 
gren sen for slekt skap ved on kel el ler tan te. 
En slik tolk ning har også støt te i ju ri disk 
teo ri14.

Ver ken ak sjo næ re ne el ler per so ner i ak sjo-
næ re nes slekt skal til fø res ver di er, da ut de-
lin ge ne i sin hel het skal skje til ide el le 
orga ni sa sjo ner. Skat te kon to ret kon klu der te 
der for med at det ikke var hjem mel for å 
utbyttebeskatte ak sjo næ re ne.

Kon to ret vur der te der etter om ulov fes tet 
gjen nom skjæ ring kun ne an ven des. I Skat-
telovkommentaren av Gre ni m.fl.15 an tar 
for fat ter ne ge ne relt at ut de lin ger til and re 
enn per son kret sen som er nevnt i skat te-
loven § 10–11, kan utbyttebeskattes ut fra 
om gå el ses be trakt nin ger. Stand punk tet er 
ba sert på at ak sjo næ re ne kon trol le rer sel-
ska pet og at ga ven pre ges av de res øns ker. 
Det sam me stand punk tet har kom met til 
ut trykk i øv rig ju ri disk teo ri.

Fi nans de par te men tet har om talt spørs må-
let i en ut ta lel se16 og leg ger til grunn at 

14 Zimmer Bedrift, selskap og skatt, 5. utg. side 283 pkt. 
12.2.2.5.

15 2003/04 side 715.
16 Utv. 2009 side 728.

gjen nom skjæ ring bare kan an ven des helt 
unn taks vis. Det av gjø ren de er om trans ak-
sjo nen er il lo jal mot ut byt te reg le ne.

Skat te kon to ret vis te der etter til at for må let 
med ut byt te reg le ne er å be skat te en hver 
ve der lags fri over fø ring fra sel ska pet til den 
per son li ge ak sjo næ ren og den nes nær stå-
en de. For må let for ut set ter at ak sjo næ re ne 
mot tar en for del. Skat te kon to ret kun ne 
ikke se at ak sjo næ re ne had de noen øko no-
misk inter esse i for hold til ga ve mot ta-
ker ne, og ga ve ne sy nes hel ler ikke å 
kom me ak sjo næ re ne til gode ved at de får 
for de ler over for ga ve mot ta ker ne.

Kon to ret kon klu der te med at de skis ser te 
trans ak sjo ne ne ikke kun ne an ses å være  
i strid med reg lene om ut byt te be skat ning 
og at ak sjo næ re ne ikke kun ne utbytte-
beskattes ved ulov fes tet gjen nom skjæ ring.

Ge ne ra sjons skif te − spørs mål om  
ulov fes tet gjen nom skjæ ring
Mor og far er ak sjo næ rer med 50 % hver  
i Tøf fel Hol ding AS. Hol ding sel ska pet eier 
100 % av Tøf fel hel ten AS, som ut øver 
virk som het med pro duk sjon og salg av 
tøf ler. Tøf fel Hol ding har i til legg til 
ak sje ne i Tøf fel hel ten øv rige ei en de ler  
i form av kon tan ter og ford rin ger. Mor  
og far øns ker å over dra virk som he ten til 
søn nen som ledd i et ge ne ra sjons skif te, da 
de nær mer seg pen sjons al de ren. De øns ker 
like vel å be hol de lik vi de ne i hol ding sel ska-
pet som en øko no misk ga ran ti for pen-
sjons al de ren. Trans ak sjo ne ne som de øns-
ker å gjen nom fø re er en fi sjon av ak sje ne  
i Tøf fel hel ten til et ny stif tet sel skap, 
Newco AS, etter reg lene i ak sje lo ven 
§ 14–2. Fi sjo nen vil bli gjen nom ført skat te-
fritt etter reg lene i skat te lo ven ka pit tel 11. 
Umid del bart etter fi sjo nen vil ak sje ne i 
Newco bli over ført til søn nen som gave.

En al ter na tiv frem gangs må te som har blitt 
vur dert, er å gi ak sje ne i Tøf fel hel ten 
di rek te fra Tøf fel Hol ding til søn nen, men 
en slik mo dell er ikke øns ke lig da Skatte di-
rek to ra tet i en bin den de for hånds ut ta lel-
se17 har lagt til grunn at en slik trans ak sjon 
vil ut lø se ut byt te be skat ning hos de per son-
li ge ak sjo næ re ne.

Mor og far stil te spørs mål om fi sjo nen 
kun ne gjennom fø res skat te fritt selv om 
ak sje ne i Newco blir over ført til søn nen 
umid del bart etter at fi sjo nen har trådt i 
kraft selskapsrettslig og skat te mes sig. Det 
ble på pekt at det er et krav om kon ti nui tet 
i skat te lo ven § 11–7, in klu siv ei er for hol-

17 BFU 27/09.

de ne. Det ble stilt spørs mål om den umid-
del ba re over fø rin gen av ak sje ne til søn nen 
vil an ses som et brudd på kra vene til eier-
kontinuitet, el ler om ulov fes tet gjen nom-
skjæ ring vil kom me til an ven del se på 
trans ak sjo ne ne.

Skat te kon to ret be mer ket inn led nings vis at 
veder lag i form av ak sjer mot tas når fi sjo-
nen er re gi strert i Fore taks re gis te ret18. Det te 
tids punk tet vil le etter kon to rets syn være 
av gjø ren de for om kra vet til eierkontinui-
tet blir opp fylt. Et even tu elt salg el ler 
an nen over fø ring av ak sje ne etter det te 
tids punk tet vil der for ikke være i strid med 
ak sje lo vens fi sjons reg ler. Skat te lo vens19 
be stem mel ser om krav til kon ti nui tet vi ser 
kun til ak sje lo ven ka pit tel 14, og har in gen 
yt ter li ge re be stem mel ser om krav til ei er-
tid. En umid del bar over dra gel se av ak sje ne 
vil der for ikke være til hin der for at fi sjo-
nen vil være skat te fri.

Skat te kon to ret la for øv rig til grunn at 
gjen nom fø rin gen av fi sjo nen vil le føl ge 
kra vene til skat te fri het i skat te lo ven ka pit-
tel 11, og drøf tet der etter om fi sjo nen med 
den på føl gen de ga ve over fø rin gen av 
ak sje ne i Newco kun ne ram mes av ulov fes-
tet gjen nom skjæ ring.

Spørs må let om ulov fes tet gjen nom skjæ ring 
har vært oppe til be hand ling i Høy es te rett 
en rek ke gan ger. I Hex-dom men20 la Høy-
es te rett til grunn, med hen vis ning til tid li-

18 Aksjeloven § 14–8 første ledd, jf. § 13–16 første ledd nr. 
4.

19 Skatteloven § 11–4.
20 Utv. 2007 side 512.
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ge re prak sis, at ulov fes tet gjen nom skjæ ring 
be står av et grunn vil kår og en to tal vur de-
ring. Grunn vil kå ret går ut på at det ho ved-
sa ke li ge for må let med dis po si sjo nen må ha 
vært å spa re skatt. Det te er et nød ven dig, 
men ikke til strek ke lig vil kår. I til legg er det 
et krav om at for må let med dis po si sjo nen 
frem står som stri den de mot skat te reg le nes 
for mål. Det er en lang retts prak sis21 for at 
man ved vur de rin gen ser fle re trans ak sjo-
ner un der ett.

Den plan lag te trans ak sjo nen vil le ikke 
ut lø se be skat ning, men ga ve over fø rin gen 
vil le bli arveavgiftspliktig22. En al ter na tiv 
måte å gjen nom fø re ge ne ra sjons skif tet på 
vil le være å over fø re alle ak sje ne i Tøf fel 
Hol ding til søn nen. Det te al ter na ti vet vil le 
hel ler ikke ut løst be skat ning, men plikt til 
å sva re ar ve av gift. Frem gangs må ten var 
like vel ikke ak tu ell da mor og far øns ket å 
be hol de lik vi de ne i sel ska pet. Fi sjo nen av 
Tøf fel Hol ding vil le der for ikke føre til 
noen skat te mes si ge for de ler i for hold til en 
ga ve over dra gel se av ak sje ne. Fi sjo nen 
kun ne der for være mo ti vert av and re for-
hold enn de skat te mes si ge.

Al ter na ti vet med ga ve over fø ring av ak sje ne 
i Tøf fel hel ten fra Tøf fel Hol ding til søn-
nen var ikke øns ke lig, da di rek to ra tet i en 
tid li ge re bin den de for hånds ut ta lel se har 
lagt til grunn at en slik trans ak sjons mo dell 
vil ut lø se ut byt te be skat ning av ak sjo næ-
re ne i hol ding sel ska pet. Skat te mo ti vet var 
der for uten tvil be ty de lig, men skat te kon-
to ret fant det ikke nød ven dig å ta en de lig 
stand punkt til om grunn vil kå ret for ulov-
fes tet gjen nom skjæ ring var opp fylt. Sa ken 
ble der imot løst ved en vur de ring av om 
for må let med dis po si sjo nen frem sto som 
stri den de mot skat te reg le nes for mål.

Skatt yte re har in gen plikt til å inn ret te seg 
slik at de må be ta le mer skatt enn nød ven-
dig23. I Rei tan-dom men24 ut tal te Høy es te-
rett som føl ger:

«Bor ger ne har i til fel ler hvor de står over-
for valg mu lig he ter som gir for skjel lige 
skat te- el ler av gifts mes si ge kon se kven ser, 
ikke plikt til å vel ge det al ter na tiv som gir 
høy est skatt el ler av gift. Så len ge det al ter-
na tiv som blir valgt, er re elt og ikke frem-
står som for ret nings mes sig una tur lig, er 
det fullt lov lig å inn ret te seg slik at skat ten 
el ler av gif ten blir la vest mu lig.»

21 Utv. 2008 side 1764 – Conoco Phillips.
22 Arveavgiftsloven § 2 første ledd bokstav a.
23 Ot.prp. nr. 1 (2004–2005) side 75 pkt. 6.5.6.
24 Utv. 2008 side 1749.

Øns ket om å fi sjo ne re Tøf fel Hol ding 
had de et ikke-skat te mes sig for mål. Fi sjo-
nen skul le leg ge til ret te for at mor og far 
kun ne over fø re virk som he ten i Tøf fel-
helten til søn nen sam ti dig som de lunne 
be hol de lik vi de ne i hol ding sel ska pet. 
Det te ga etter skat te kon to rets opp fat ning 
fi sjo nen en for ret nings mes sig egen ver di. 
For må let bak reg lene om skat te fri fu sjon 
og fi sjon er iføl ge lo vens for ar bei der25 å 
kun ne leg ge til ret te for at næ rings li vet kan 
gjen nom fø re be drifts øko no misk fun der te 
om or ga ni se rin ger. In nen for det te for må let 
lig ger etter skat te kon to rets opp fat ning 
også fi sjo ner som kan leg ge til ret te for 
ge ne ra sjons skif te av virk som he ter.

I BFU 27/09 la di rek to ra tet til grunn at 
over fø ring av ak sjer fra en fars ak sje sel skap 
til et barns ak sje sel skap kun ne utbytte-
beskattes etter ulov fes tet gjen nom skjæ ring. 
Det ble da lagt til grunn at ga ven re elt 
måt te an ses å være gitt fra fa ren, og at den 
ve sent lig ste virk nin gen og ho ved for må let 
med frem gangs må ten var å spa re skatt.  
I til legg ble trans ak sjo nen an sett å være  
i strid med for må let bak reg lene om  
ut byt te be skat ning, som er å be skat te 
en hver ve der lags fri over fø ring fra sel ska pet 
til den per son li ge ak sjo næ ren el ler den nes 
nær stå en de.

Sa ke ne had de vis se lik hets trekk, men den 
plan lag te frem gangs må ten var ikke å over-
fø re ak sjer fra fa rens hol ding sel skap til et 
barns ak sje sel skap, men der imot gave i 
form av ak sjer di rek te fra for eld rene til 
søn nen. Mens for må let med reg lene om 
ut byt te be skat ning er å be skat te en hver 
ve der lags fri over fø ring fra sel skap til ak sjo-
nær, er den nor ma le skat te- og av gifts mes-
si ge kon se kven sen av en ga ve over fø ring fra 
for eldre til barn plikt til å sva re ar ve av gift.

Den plan lag te frem gangs må ten for ge ne ra-
sjons skif tet var etter skat te kon to rets opp-
fat ning re ell og frem sto ikke som for ret-
nings mes sig una tur lig. Det kun ne hel ler 
ikke ses å fore lig ge al ter na ti ver som vil le 
være mer nær lig gen de ved et ge ne ra sjons-
skif te. Fi sjo nen had de i til legg en ikke-
skat te mes sig be grun nel se, og ga ve trans-
aksjo nen vil le ut lø se nor ma le skat te- og 
av gifts mes si ge kon se kven ser. Den ulov fes-
te de gjennomskjæringsnormen vil le der for 
ikke kom me til an ven del se på den plan-
lag te transaksjonsrekken.

25 Ot.prp. nr. 71 (1995–96) side 5 pkt. 1.2.

Fu sjon mel lom ak sje sel skap og bo retts lag
Ei en doms gi gan ten AS eier et bygg som er 
re gu lert til bo lig- og næ rings for mål. Det 
for hand les om en over dra gel se av ak sje ne i 
sel ska pet til det ny stif te de Bo retts la get 
Gottåbo. Etter en even tuell over dra gel se av 
ak sje ne er det øns ke lig med en fu sjon mel-
lom Ei en doms gi gan ten og bo retts la get. 
Fu sjo nen vil selskapsrettslig bli gjen nom-
ført ved en lik vi da sjon av Ei en doms gi gan-
ten, der bo retts la get over tar samt li ge ei en-
de ler, ret tig he ter og for plik tel ser. Fu sjo nen 
vil bli gjen nom ført med regn skaps mes sig 
og skat te mes sig kon ti nui tet, slik at bo retts-
la get vi de re fø rer de bok før te og skat te mes-
si ge ver diene. Etter fu sjo nen vil bo retts la-
get rive ek si ste ren de byg nings mas se, og 
på be gyn ne opp fø rin gen av et nytt bo lig-
bygg. Alle an de le ne i bo retts la get vil bli 
solgt til bo lig for mål, slik at an dels ha ver ne 
kan nyte godt av reg lene om bo lig be skat-
ning i skat te lo ven § 7–3.

Fu sjo nen skal gjennom fø res i 2012. An de-
le ne plan leg ges solgt i 2013, og byg get 
for ven tes å være fer dig stilt og lei lig he te ne 
over tatt av an dels ha ver ne i lø pet av 2014.

Det ble stilt spørs mål om fu sjo nen mel lom 
ak sje sel ska pet og bo retts la get kun ne 
gjennom fø res skat te fritt, og om det et ter-
føl gen de sal get av borettslagsandeler vil le 
ut lø se be skat ning av bo retts la get el ler 
an dels ha ver ne.

Skat te kon to ret be mer ket inn led nings vis at 
en skat te fri fu sjon ikke kun ne gjennom -
føres etter reg lene i skat te lo ven ka pit tel 11, 
da fu sjons par te ne vil le ha for skjel lige sel-
skaps for mer. De kun ne der for ikke an ses 
som li ke ar te de sel ska per i re la sjon til 
be stem mel se ne i § 11–2.

En skat te fri fu sjon med grunn lag i ulov fes-
tet rett for ut set ter at fu sjons par te ne har et 
ve sent lig sam men fall i ligningsmåte og 
ma te rielle skatte reg ler på sel skaps- og eier-
nivå. Det ble i den ne for bin del se hen vist 
til lo vens for ar bei der26, hvor det frem går at 
det i ad mi nist ra ti ve ut ta lel ser er lagt til 
grunn at fu sjon mel lom sel ska per med 
uli ke sel skaps- og an svars for mer kan skje 
uten be skat ning. Ut ta lel se ne gjaldt inn fu-
sjo ne ring av hel eid dat ter sel skap i hen-
holds vis spa re bank og an dels lag. Det ble  
i for ar bei de ne pre si sert at prak si sen også 
skal opp rett hol des etter at reg lene om  
skat te fri fu sjon og fi sjon ble ved tatt.

26 Ot.prp. nr. 71 (1995–96) side 44 pkt. 3.2.
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Fu sjo nen mel lom bo retts la get og ak sje sel-
ska pet vil skje i et tid li ge re inn tekts år enn 
over gan gen til lig ning av an dels ha ver ne 
etter skat te lo ven ka pit tel 7 blir på be gynt. 
Både bo retts la get og ak sje sel ska pet skal 
der for lig nes som van li ge sel ska per for 
fu sjons året, og skat te kon to ret fant at fu sjo-
nen kun ne gjennom fø res skat te fritt etter 
ulov fes tet rett.

Med hen syn til over gan gen fra selskapslig-
ning av bo retts la get til lig ning av an dels-
haver ne etter skat te lo ven § 7–3, vis te skat-
te kon to ret til en ut ta lel se fra Fi nans de par-
te men tet27. De par te men tet la i den ne 
ut ta lel sen til grunn at skif te av lignings-
form in nen boligselskapssektoren ikke gir 
grunn lag for be skat ning av sel ska pet el ler 
de nye an dels ha ver ne. Over gan gen fra 

27 Utv. 2003 side 1192.

selskapsligning av bo retts la get til lig ning 
av an dels ha ver ne vil le der for ikke ut lø se 
be skat ning.

Tid fes ting av veder lag for inn tre den  
i renteswapavtale
I for bin del se med re struk tu re ring av et 
kon sern er det øns ke lig med re fi nan sie ring 
av ek si ste ren de lån. Da gens lån er i sin 
hel het ren te sik ret ved en renteswapavtale, 
som går ut på at kontraktspartene inn går 
en gjen si dig for plik ten de av ta le om å byt te 
ren te be ta lin ger på to lån til fast sat te be tin-
gel ser i et nær me re av gren set tids rom.  
I for bin del se med re struk tu re rin gen vil 
lå net bli over ført til et nytt retts sub jekt via 
av ta le om trans port av alle ret tig he ter og 
plik ter. Renteswapavtalen har en nega tiv 
ver di på 30 MNOK, som vil bli opp gjort 
ved at over dra ger be ta ler til sva rende be løp 

til over ta ker av av ta len. Det over ta ken de 
sel ska pet stil te spørs mål om hvor dan 
ve der la get skul le tid fes tes.

En renteswapavtale er en selv sten dig kon-
trakt som ute luk ken de inne bæ rer stif tel se 
av nye ret tig he ter og for plik tel ser mel lom 
par te ne. Av ta len vil som ho ved re gel være 
et eget formuesobjekt som skal be skat tes 
se pa rat og tid fes tes etter rea li sa sjons prin-
sip pet.

Ve der la get re pre sen te rer ver dien av av ta len 
og må av reg nes over av ta lens lø pe tid. Et 
slikt stand punkt er lagt til grunn i høy es te-
retts dom28 av 16. ja nu ar 2009 og i blant 
an net Lig nings-ABC29. Skat te kon to ret 
kun ne ikke se at det var av be tyd ning at 
ve der la get ble ytt for over dra gel se av en 
ek si ste ren de renteswapavtale til en an nen 
part enn av ta le mot par ten. Da ve der la get 
var be ta ling for en frem ti dig uguns tig 
øko no misk av ta le, måt te det kom me til 
be skat ning ved ge vinst-/taps be reg nin gen 
for hver en kelt ren te ter min med like sto re 
be løp.

Skat te mes sig be hand ling av til skudd
Kul tur bygg AS er et ei en doms sel skap som 
eier og driver ut leie av et fler bruks hus  
i Lil le vik kom mu ne. Byg get lei es ho ved-
sake lig ut til kom mu nen til sko le for mål og 
fri vil lig ar beid, men også til for en in ger og 
en kelt per so ner.

Sel ska pet har pla ner om å re ha bi li te re en 
sce ne og gym sal gul vet, og re ha bi li te rin gen 
har en kost nads ram me på ca. 1 MNOK.

Da byg get tje ner all mennyt ti ge for mål, har 
sel ska pet fått til sagn om mid ler til re ha bi li-
te rin gen i form av til skudd/ga ver fra for en-
in ger i Lil le vik. Sel ska pet har også fått 
til sagn om støt te fra Spa re bank stif tel sen 
Lil le vik på kr 450 000, men må for melt 
søke om den ne støt ten. En kelte med lem-
mer i la ge ne/for en in ge ne har for plik tet seg 
til å yte fri vil lig ar beids inn sats i for bin del se 
med re ha bi li te rin gen.

De inn sam le de mid le ne fra for en in ge ne vil 
i før s te om gang bli inn be talt til én av for-
en in ge ne, Dan se gle de, for der etter å bli 
ut be talt til Kul tur bygg når re ha bi li te rings-
pro sjek tet star ter.

Kul tur bygg stil te spørs mål om de skat te-
mes si ge kon se kven se ne ved til skud de ne/
ga ve ne, og den fri vil li ge ar beids inn sat sen 
som vil le bli ytt.

28 Utv. 2009 side 129.
29 Lignings-ABC 2012/13 side 489 pkt. 6.2.2.
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Skat te kon to ret vur der te først om hele el ler 
de ler av til skud de ne/ga ve ne kun ne an ses 
som for del vun net ved virk som het30 el ler 
gave31.

I Lig nings-ABC32 er en gave de fi nert som 
en fri vil lig over fø ring av ver di er uten mot-
ytel se. Det føl ger imid ler tid av blant an net 
Ha ge rup-dom men33, at skat te lo vens re gel 
om skat te fri het for ga ver i kol li sjons til fel-
ler står til ba ke for skatte plikt for for del 
vun net ved virk som het. Skat te kon to ret la 
der for til grunn at ut gangs punk tet er 
skatte plikt i til fel ler hvor beg ge reg lene 
kan ten kes an vendt.

Kul tur bygg drev virk som het i skat te mes sig 
for stand. Det var hel ler ikke tvil somt at 
yt el sen fra Spa re bank stif tel sen og for en in-
ge ne vil le ut gjø re en skat te mes sig for del 
for sel ska pet. Det var i den ne for bin del se 
ikke av be tyd ning at mid le ne skul le ka na li-
se res via Dan se gle de som et mel lom ledd. 
Ar beids for plik tel sen vil le også ut gjø re en 
skat te mes sig for del i form av spart kost-
nad.

Iføl ge Ha ge rup-dom men må det i en viss 
ut strek ning ha vært på reg ne lig at ak ti vi te-
ten kun ne lede til er verv av for de len. Etter 
retts prak sis stil les det der imot ikke vil kår 
om at for de len må være ty pisk/re gel mes sig 
el ler at skatt yter har krav på yt el sen.

Til skud det/ga ven fra Spa re bank stif tel sen 
Lil le vik vil le skje etter søk nad, og bli gitt 
un der for ut set ning av at pro sjek tet blir 
gjen nom ført i hen hold til for pro sjek tet. 
Det var der for en klar sam men heng mel-
lom virk som he ten og for de len.

Be tin gel se ne vis te at yt el sen har en klar 
lik het med et of fent lig in ves te rings til-
skudd. Sli ke til skudd kjen ne teg nes ofte 
ved at de ytes etter søk nad og sær lig med 
det for må let at mot ta ke ren skal dis po ne re 
over til skud det på en be stemt måte.

Offent lige in ves te rings til skudd er som 
ho ved re gel skat te plik ti ge som for del vun-
net ved virk som het, jf. også Lig nings-
ABC34. Yt el sens ka rak ter var et mo ment 
som trakk i ret ning av til knyt ning mel lom 
virk som he ten og inn vin nin gen av for de len 
fra stif tel sen. Skat te kon to ret kon klu der te 
der for med at sel ska pets virk som het måt te 
an ses å ha for an le di get inn vin nin gen av 
for de len.

30 Skatteloven § 5–1, jf. § 5–30. 
31 Skatteloven § 5–50 tredje ledd.
32 Lignings-ABC 2012/13 side 629 pkt. 2. 
33 Utv. 1958 side 616.
34 Lignings-ABC 2012/13 side 1241 pkt. 3.4.

Med hen vis ning til Ves aas-dom men35 kom 
kon to ret også til at det var til strek ke lig 
på reg ne lig for Kul tur bygg at virk som he ten 
kun ne lede til inn vin nin gen av for de len fra 
Spa re bank stif tel sen. Yt el sen måt te der for 
an ses som en skat te plik tig for del vun net 
ved virk som het.

Når det gjaldt pengeytelsene fra for en in-
ge ne/for en ings med lem me ne, kon klu der te 
skat te kon to ret også her med at sel ska pets 
virk som het had de for an le di get inn vin nin-
gen. For de len kun ne imid ler tid ikke an ses 
på reg ne lig for sel ska pet, og kun ne ikke 
være vun net ved virk som he ten. Yt el se ne 
måt te der for an ses som en skat te fri gave36.

For en ings med lem me nes for plik tel se til å 
yte frem ti dig ar beids inn sats ble hel ler ikke 
an sett til strek ke lig på reg ne lig for Kul tur-
bygg, og for de len ble an sett som en skat te-
fri gave.

Skat te kon to ret tok av slut nings vis stil ling 
til tid fes ting av inn tek ten. Ut gangs punk tet 
er at virk som hets inn tekt skal tas til be skat-
ning i det inn tekts året skatt yte ren får en 
ube tin get rett til yt el sen37.

Skat te lo ven har imid ler tid en sær re gel som 
inne bæ rer at skat te plik tig inn tekt kan 
kom me til be skat ning ved re duk sjon av 
kost pri sen til et er ver vet drifts mid del. Det 
føl ger av skat te lo ven § 14–42 an net ledd 
bok stav a at «… Bi drag til er verv av drifts-

35 Utv. 1974 side 492.
36 Skatteloven § 5–50 tredje ledd.
37 Skatteloven § 14–2 første ledd annet punktum.

mid del fra sta ten, en kom mu ne el ler et 
sel skap med of fent lig støt te, skal trek kes 
fra i kost pri sen. …»

Skat te kon to ret la til grunn at byg get var et 
drifts mid del38 som skul le av skri ves i sal do-
grup pe h39. Etter kon to rets opp fat ning var 
til skud det til re ha bi li te ring av sce nen og 
gym sal gul vet et bi drag til er verv av drifts-
mid del. Vil kå ret om at til skud det måt te 
kom me fra sta ten, en kom mu ne el ler et 
sel skap med of fent lig støt te, var imid ler tid 
ikke opp fylt. Ord ly den er klar og skat te-
kon to ret kun ne ikke fin ne til strek ke lig 
retts kil de mes sig grunn lag for  
å tol ke ord ly den ut vi den de, el ler an ven de 
be stem mel sen ana lo gisk til også å om fat te 
til skudd fra pri va te.

Til skud det måt te der for i sam svar med 
ho ved re ge len tas til inn tekt i det inn tekts-
året Kul tur bygg får en ube tin get rett til 
yt el sen.

Op sjons av ta le ved kjøp av tom te are al  
− tid fes ting av til leggs ve der lag
Skatt yter eier et are al på 120 de kar som er 
re gu lert til LNF-om rå de. Om rå det lig ger i 
pend ler av stand fra Oslo og er at trak tivt for 
ut byg ge re. Det er for ven tet at kom mu nen 
vil om re gu le re are al et til bo lig ut byg ging og 
at det te vil gi økt tom te ver di.

Skatt yter er i ferd med å inn gå en op sjons-
av ta le som vil gi ut byg ge ren ene rett til å 
kjø pe ei en dom men på fast sat te vil kår 

38 Skatteloven § 6–10 første ledd, jf. §§ 14–30 flg. 
39 Skatteloven § 14–41 første ledd. 
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in nen 1. juni 2016. Ut byg ge ren skal kvar-
tals vis be ta le op sjons pre mie på kr 80 000 i 
op sjo nens lø pe tid. På vis se be tin gel ser kan 
op sjons peri oden for len ges med inn til ett 
år. Der som ut byg ge ren be nyt ter den ne 
ad gan gen til for len gel se, økes op sjons pre-
mi en til det dob bel te. Hvis og når op sjo-
nen gjø res gjel den de, skal ut byg ge ren 
be ta le en fast del av kjø pe sum men, sti pu-
lert til 50 % av for ven tet to tal pris, dvs. 40 
MNOK. Be talt op sjons pre mie kom mer til 
fra drag i det te be lø pet.

I til legg skal ut byg ge ren be ta le en va ria bel 
kjø pe sum av hen gig av utbyggingsgraden. 
Det leg ges opp til at ut byg gin gen skal skje 
i tre byg ge trinn, og at det for hvert byg ge-
trinn fast set tes en ut byg gings grad som 
be slut tes av ut byg ge ren. Den ne må lig ge 
in nen for den ram men som kom mu nen 
fast set ter i re gu le rings pla nen. Den va ri ab le 
kjø pe sum men skal be tales når utbyggings-
graden for hvert byg ge trinn er fast satt av 
ut byg ge ren og i hen hold til god kjent ram-
me til la tel se. Tilleggsvederlaget skal ut gjø re 
kr 1400 pr. kvad rat me ter bruks are al. Be lø-
pet skal in deks re gu le res med 2 % år lig fra 
opsjonsinnløsningstidspunktet og frem til 
ter min be ta ling av tilleggsvederlaget. Par-
te ne er eni ge om at mak si malt be reg nings-
grunn lag for den va ri ab le de len av kjø pe-
sum men skal være 28 000 kvad rat me ter 
bruks are al.

Der som ut byg ge ren ikke gjør op sjo nen 
gjel den de, be hol der grunn ei eren inn be talt 
op sjons pre mie og over tar ve der lags fritt det 
som måt te fin nes av prosjekteringsmate-
riale og lig nen de.

Skatt yte ren la til grunn at inn gå el se av en 
op sjons av ta le om kjøp av tom te are al ikke 
vil in ne bæ re at ge vins ten er inn vun net 
alle rede på inngåelsestidspunktet. Han 
vis te til bin den de for hånds ut ta lel se40 fra 
Skatte di rek to ra tet til støt te for det te stand-
punk tet.

Skatt yter øns ket å få skat te kon to rets vur-
de ring av når ge vins ten for den va ri ab le 
de len av ve der la get (tilleggsvederlaget) 
skul le tid fes tes.

Etter skat te lo ven § 14–2 før s te ledd an net 
punk tum skal for de ler som inn vin nes ved 
over fø ring fra and re, tas til inn tekt når 
skatt yte ren får en ube tin get rett til yt el sen.

Når det gjaldt spørs må let om ge vins ten 
skal an ses inn vun net ved inn gå el se av 
op sjons av ta len, var skat te kon to ret enig 

40 BFU 34/08.

med skatt yter i at inn gå el se av sli ke av ta ler 
ikke inne bæ rer rea li sa sjon41.

Skat te kon to ret skul le så ta stil ling til om 
den skis ser te av ta le struk tu ren ga rett til 
ut satt tid fes ting av av talt til leggs ve der lag. 
Inn tek ter som er be tin get av en frem ti dig 
uviss be tin gel se er om talt i Lig nings-
ABC42 som føl ger:

«... Kan en ret tig het ikke gjø res gjel den de 
før en gitt frem ti dig uviss be tin gel se inn-
trer (sus pen siv be tin gel se), vil det te med-
fø re at tid fes tin gen ut set tes. Inn tek ten skal 
da tid fes tes først når be tin gel sen inn trer, 
selv om sann syn lig he ten for at be tin gel sen 
skal inn tre er over vei en de stor. Er f.eks. 
gjen nom fø rin gen av en av ta le om kjøp 
gjort be tin get av at kjø pe ren får kon se sjon, 
vil over dra gel sen bero på en sus pen siv 
be tin gel se. Inn tek ter el ler kost na der som 
av hen ger av en be tin gel se som nær mest 
har ka rak ter av en form sak, f.eks. ting lys-
ning av et skjø te, an ses like vel tid fes tet når 
de øv rige vil kå rene er opp fylt....»

Skatt yter vis te til to bin den de for hånds ut-
ta lel ser fra Skatte di rek to ra tet43, men etter 
kon to rets opp fat ning var ikke dis se di rek te 
over før ba re til den ne sa ken.

I for bin del se med tid fes ting av er stat nings-
ut be ta lin ger er det i for ar bei de ne til skat te-
re for men44 an ført at skat te plik ti ge er stat-
nings ut be ta lin ger som ho ved re gel skal 
inn tekts fø res når er stat nings kra vets stør-
rel se er kon sta tert. I de til fel le ne er stat-
nings kra vets stør rel se er om tvis tet, bør den 
uomtvistede de len av ge vins ten inn tekts-
føres straks. Inn tekts fø rin gen av even tuell 
yt ter li ge re ut be ta ling ut set tes til tvis ten er 
løst.

Saks for hol det i den ne sa ken til sier at 
op sjo nen vil bli inn løst der som om rå det 
blir ut bygd. En del av tilleggsvederlaget er 
der for ikke usik kert og det vil være mu lig  
å be reg ne en del av det te ved inn gå el se av 
op sjons av ta len, even tu elt på tids punk tet 
for inn løs ning av op sjo nen. Det er opp lyst 
at engangsvederlaget på 40 MNOK ut gjør 
50 % av for ven tet to tal pris. Etter skat te-
kon to rets opp fat ning var det der for i det 
ve sent li ge fast satt en pris for ei en dom men 
uav hen gig av den frem ti di ge fast set tel sen 
og god kjen ning av utbyggingsgraden. Den 
sik re de len av ve der la get skal be skat tes når 
op sjo nen gjø res gjel den de, uav hen gig av 
når be ta lin gen fak tisk skjer. Den usik re 

41 Lignings-ABC 2012/13 side 940 pkt. 3.3.
42 Lignings-ABC 2012/13 side 1187 pkt. 4.3.
43 BFU 57/07 og BFU 62/06.
44 Ot.prp. nr. 35 (1990–91) side 107 pkt. 5.3.2.

de len av ve der la get skal tas til be skat ning 
etter hvert som be tin gel se ne for inn tek ten 
inn trer.

Spørs mål om ar beids gi ver av gift
Bygg-kon ser net er et in ter na sjo nalt en tre-
pre nør kon sern med an sat te i man ge land. 
I Nor ge driver kon ser net virk som het 
in nen bygg og an legg og har ca. 2500 
an sat te.

Bygg-kon ser net har inn gått en av ta le med 
da ta le ve ran dø ren Macro. Av ta len inne bæ-
rer at de an sat te mot et ad mi nist ra sjons-
gebyr på kr 100 pr. med arbei der får til-
gang til et for dels pro gram med opp læ ring, 
sup port, verk tøy og tek nisk mate riell i 
til legg til de ny es te ver sjo ne ne av pro gram-
va ren. For dels pro gram met er satt sam men 
av Macro med det for må let å støt te og 
for enkle im ple men te rin gen av soft wa ren  
i be drif ten.

Den en kelte an sat te blir imid ler tid ikke 
eier av pro gram met, og ret ten til bruk av 
li sen sen hjem me er be tin get av den an sat-
tes fort sat te ar beids for hold og at ar beids-
give rens av ta le med Macro fort satt lø per.

Kon ser net stil te spørs mål om li sens ord nin-
gen med før te plikt til å sva re ar beids gi ver-
av gift.

Skat te kon to ret vis te til at plik ten til å 
be ta le ar beids gi ver av gift av na tu ral yt el ser 
er gjort av hen gig av at det fore lig ger plikt 
til å fore ta for skudds trekk45. Plik ten til å 
fore ta for skudds trekk føl ger av skat te be ta-
lings lo ven ka pit tel 5 med for skrift, som 
sier at ut gangs punk tet er at det skal fore tas 
for skudds trekk i skat te plik tig lønn og 
and re yt el ser som om fat tes av skat te lo ven 
§ 5–10, jf. § 5–12.

Skat te kon to ret måt te etter det te ta stil ling 
til om li sens av ta len med fø rer skatte plikt 
for de an sat te som for del vun net ved 
ar beid. Etter kon to rets vur de ring var det 
ikke tvil somt at li sen sen i ut gangs punk tet 
er en skat te plik tig for del som skal verd set-
tes til om set nings ver di en.

Spørs må let ble da om unn ta ket i skat te-
loven § 5–15 an net ledd, jf. for skrif ten46, 
vil le kom me til an ven del se. Det føl ger av 
for skrif ten at for del ved pri vat bruk av 
da ta ut styr ut plas sert hos ar beids ta ker ikke 
reg nes som skat te plik tig inn tekt når 
ut plas se rin gen er be grun net i tjenestlig 
bruk. Skat te kon to ret kom men ter te også at 

45 Folketrygdloven § 23–2 tredje ledd.
46 FSFIN § 5–15–4.
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li sen sen opp hø rer der som den an sat te 
slut ter i kon ser net. Kon to ret kom til at de 
an sat tes ri me li ge pro gram va re kun ne an ses 
som eg net til øv el ses bruk hjem me med 
sik te på å øke fer dig he te ne i job ben.  
Skat te kon to ret kon klu der te der for med at 
li sens av ta len ikke kun ne an ses som en 
skat te plik tig for del for de an sat te, og der-
med ikke ut lø se plikt til å sva re ar beids-
giver av gift.

Ved tak fra skat te kon to ret
Kreditfradrag for uten landsk skatt på 
inn tekt fra ame ri kansk LLC-sel skap
En per son lig skatt yter mot tok inn tekt fra 
et ame ri kansk LLC-sel skap. I USA var 
sel ska pet an sett som et trans pa rent sel skap 
og skatt yter ble be skat tet for sin an del av 
sel ska pets inn tekt. Med støt te i ut ta lel se 
fra Fi nans de par te men tet47 la skat te kon to ret 
til grunn at inn tek ten måt te an ses som 
ak sje ut byt te. Skat te av ta len med USA 
be gren ser ikke norsk be skat nings rett for 
ut byt te. Kreditmetoden i skat te av ta len 
ar tik kel 23 (2) b kun ne ikke av hjel pe dob-
belt be skat ning.

Spørs må let om kreditfradrag måt te der for 
lø ses etter reg lene i skat te lo ven §§ 16–20 
til 16–28. Skat te lo ven § 16–27 be gren ser 
kreditfradraget til det be løp Nor ge etter 
skat te av ta len er for plik tet til å gi fra drag 
for. I skat te av ta len med USA er skatt på 
ut byt te be gren set til 15 %. Skatt yter hev-
det at den ne be grens nin gen ikke kun ne 
gjel de i et til fel le som det te, da kreditfra-
draget ikke var hjem let i skat te av ta len. 
Skat te kon to ret var enig med skatt yter  
i den ne for stå el sen av skat te lo ven § 16–27. 
Kreditfradrag ble der for inn røm met for 
den be tal te skat ten i USA, men be gren set 
til den nor ske skat ten på inn tek ten.

Til leggs skatt − unn skyl de li ge for hold?
In ves te rings gi gan ten AS var kom man dit-
tist med 25 % ei er an del i KS Fem ti lap pen. 
Det te kom man ditt sel ska pet var kom man-
dit tist i ti and re kom man ditt sel ska per. Ved 
ut ar bei del sen av sel skaps- og deltakeropp-
gavene for Fem ti lap pen ble inn tek ten fra 
ett av de un der lig gen de sel ska pe ne,  
1 MNOK, ikke tatt med. Det te før te til at 
In ves te rings gi gan tens inn tekt ble fast satt 
kr 250 000 for lavt.

Ved end ring av lig nin gen var det in gen 
uenig het om at inn tek ten skul le for høy es 
med til sva rende be løp. Som svar på var sel 
om mu lig ileg gel se av til leggs skatt an før te 
sel ska pet at inn tek ten fra ett av de un der-
lig gen de kom man ditt sel ska pe ne ved en feil 

47 Utv. 2001 side 1641.

ikke var kom met med, da det te sel ska pet 
be nyt tet en an nen regn skaps fø rer. Regn-
skaps fø re ren for Fem ti lap pen mot tok  
hel ler ikke opp ga ve for det un der lig gen de 
sel ska pet.

Det var in gen uenig het om at sel ska pet 
fak tisk had de gitt urik ti ge opp lys nin ger 
som had de ført til skat te mes si ge for de ler, 
og at grunn vil kå re ne for ileg gel se av til-
leggs skatt var opp fylt48. Spørs må let ble 
der for om fei len kun ne an ses unn skyl de lig 
pga. an nen år sak49.

En skatt yter er an svar lig for at alle opp lys-
nin ger som blir gitt til skat te myn dig he te ne 
er rik ti ge og full sten di ge. I ut gangs punk tet 
sva rer der for skatt yter også for feil som 
fore tas av det deltakerlignede sel ska pet 
el ler det te sel ska pets for ret nings fø rer. Feil 
fra regn skaps fø rer ved ut fyl ling av opp-
gave ne vil iso lert sett ikke være unn skyl de-
lig for sel ska pet, hvis ikke fei len er av en 
slik ka rak ter at den ne også kan an ses som 
unn skyl de lig for med hjel pe ren.

Skat te kon to ret la til grunn at In ves te rings-
gi gan ten ved ut fyl lin gen av sin selv an gi-
vel se, had de for holdt seg til den opp ga ven 
sel ska pet had de mot tatt ved rø ren de del ta-
kel sen i Fem ti lap pen. Spørs må let om fei-
len kun ne an ses unn skyl de lig måt te bero 
på en kon kret vur de ring av blant an net 
In ves te rings gi gan tens inn fly tel se over og 
kunn skap om Femtilappens skat te mes si ge 
for hold.

48 Ligningsloven § 10–2 nr. 1.
49 Ligningsloven § 10–3 nr. 1.

I lov for ar bei de ne til be stem mel se ne om 
til leggs skatt50 har de par te men tet pre si sert 
at det må for ven tes grun di ge og be tryg-
gen de kva li tets sik rings ru ti ner ved regn-
skaps fø ring og ut ar bei del se av lig nings-
opp ga ver for pro fe sjo nel le og res surs ster ke 
skatt yte re med kom pli ser te skat te for hold. 
In ves te rings gi gan ten var etter skat te kon to-
rets opp fat ning en slik skatt yter som 
om talt i for ar bei de ne.

For ak sje sel ska per til lig ger an sva ret for å gi 
kor rek te og full sten di ge opp lys nin ger sel-
ska pets sty re el ler sty re le de ren51. In ves te-
rings gi gan tens dag li ge le der var sty re med-
lem i både sel ska pet og Fem ti lap pen på 
tids punk tet for le ve ring av selv an gi vel sen. 
De sam men fal len de sty re in ter es se ne tal te 
etter skat te kon to rets syn klart i ret ning av 
at In ves te rings gi gan ten had de kunn ska per 
og mulig he ter til å set te seg inn i og kon-
trol le re kom man ditt sel ska pets lig nings-
opp ga ver.

Fem ti lap pen del tok i ti and re kom man-
ditt sel ska per, som etter skat te kon to rets 
opp fat ning måt te an ses som et be gren set 
og for holds vis over sikt lig an tall del ta kel ser. 
Ei er an de len i det un der lig gen de kom man-
ditt sel ska pet på 40 % måt te an ses ve sent-
lig. Inn tek ten på 1 MNOK var i til legg 
be ty de lig sett i for hold til den sam le de 
på ståt te inn tek ten i Fem ti lap pen på  
1,5 MNOK.

Etter skat te kon to rets opp fat ning var det 
tale om en feil som etter sin art kun ne 

50 Ot.prp. nr. 82 (2008–2009) side 43 pkt. 8.3.2.
51 Ligningsloven § 4–1, jf. § 4–5 nr. 3.
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vært opp da get ved en nær me re kon troll av 
det deltakerlignede sel ska pets opp ga ver. 
Sær lig måt te kon troll mu lig he ten via de 
sam men fal len de sty re in ter es se ne til leg ges 
vekt. Etter en vur de ring av mu lig he te ne 
for kon troll og inn fly tel se sett i for hold til 
lov for ar bei de nes krav til grun di ge og 
be tryg gen de kva li tets sik rings ru ti ner for 
pro fe sjo nel le skatt yte re, kon klu der te skat te -
kon to ret med at sel ska pets for hold med 
klar sann syn lig hets over vekt ikke kun ne 
an ses unn skyl de lig.

Fem ti lap pen had de til sam men 15 kom-
man dit tis ter. Man ge av dis se had de re la tivt 
ube ty de li ge ei er an de ler, og in gen sty re-
funk sjo ner i kom man ditt sel ska pet. For 
dis se kom man dit tis te ne la skat te kon to ret 
til grunn at mu lig he te ne for kon troll av 
Femtilappens opp ga ver var mer be gren-
se de, og at for hol det for dis se der for måt te 
an ses som unn skyl de lig pga. an nen år sak.

Ut de ling fra ind re sel skap
Skatt yter er ad vo kat og stil le del ta ker i det 
ind re sel ska pet Ad vo kat IS. Han er i til legg 
ene ak sjo nær og sty re le der i Ad vo kat AS 
som er ho ved mann i det ind re sel ska pet. 
Av over skud det på 5 MNOK ble  
4 MNOK til ord net ak sje sel ska pet mens  
1 MNOK ble til ord net skatt yter per son lig 
i hen hold til inn gått av ta le om for de ling 
av over skud det. Regn skaps fø rin gen av 
inn tek ter og kost na der ble i sin hel het 
fore tatt i ak sje sel ska pet, og an de len av 
re sul ta tet som skul le til ord nes skatt yter 
per son lig, ble ført som en kost nad. Det var 
in gen egne bank kon ti for det ind re sel ska-
pet, men an de len av over skud det for skatt-
yter per son lig, ble ført som en gjeld i regn-
ska pet til ak sje sel ska pet på sam me kon to 
som øv rige gjelds for plik tel ser sel ska pet 
had de over for skatt yter per son lig. Det var 
in gen ut de lin ger fra ak sje sel ska pet i det 
ak tuelle inn tekts året, ver ken i form av 
ak sje ut byt te el ler ut be ta ling av an del over-
skudd fra det ind re sel ska pet.

I skatt yters selv an gi vel se ble an del av over-
skud det på 1 MNOK tatt med til be skat-
ning som al min ne lig inn tekt.

Skatt yter ble vars let om end ring av lig nin-
gen, da an del av over skud det fra det ind re 
sel ska pet måt te an ses å være ut delt til 
skatt yter per son lig52.

Skatt yter an før te i sitt svar at det ikke ble 
fore tatt noen ut be ta ling/av reg ning av den 
stil le del ta ke rens over skudds an del. All 
lø pen de bok fø ring gjen nom året skjed de  

52 Skatteloven § 10–42 første ledd.

i ho ved man nens regn skap. Ved års skif tet 
ble det ut ar bei det ligningsdokumenter, og 
den stil le del ta ke rens an del av re sul ta tet 
ble ført på mel lom reg nings kon to i ak sje-
sel ska pet. Da det ind re sel ska pet ikke 
had de egen bank kon to, måt te an de len av 
over skud det som ikke ble ut delt til den 
per son li ge del ta ke ren fø res som gjeld i 
ak sje sel ska pet med kor re spon de ren de ford-
ring for skatt yter per son lig. En slik prak sis 
var iføl ge skatt yter helt van lig i ind re sel-
ska per.

Skat te kon to ret be mer ket at be skat ning ved 
ut de ling fra et deltakerlignet sel skap, her-
un der ind re sel skap, skal skje når en per-
son lig del ta ker mot tar ut de ling fra sel ska-
pet. Som ut de ling reg nes en hver ve der lags-
fri over fø ring av ver di er fra sel skap til del-
ta ker. Det føl ger imid ler tid av for ar bei de-
ne53 at det ikke er nød ven dig med en 
fak tisk over fø ring av ver di er for at be skat-
ning ved ut de ling skal ut lø ses. Som ek sem-
pel nev ner for ar bei de ne at der som en del-
ta kers an del av egen ka pi ta len i sel ska pet 
blir kon ver tert til en ford ring, inne bæ rer 
det te at ver dien må an ses tatt ut av sel ska-
pet. Spørs må let om mid le ne fak tisk var 
tatt ut måt te av gjø res på bak grunn av en 
kon kret vur de ring av de ve sent lig ste trek-
ke ne ved for hol det mel lom ak sje sel ska pet 
og skatt yter per son lig.

An del av re sul ta tet som skul le til ord nes 
den per son li ge del ta ke ren ble ført som en 
gjelds for plik tel se i ak sje sel ska pet. Det te 
in ne bar like vel ikke at det pri vat retts lig 
sett auto ma tisk fore lå et ford rings-/gjelds-
for hold mel lom skatt yter per son lig og 
ak sje sel ska pet, da fø rin gen frem sto som en 
kon sekvens av den må ten selskapsforhol-
det var or ga ni sert på.

Det som kjen ne teg ner et ind re sel skap er 
at det ikke frem trer som et sel skap utad. 
Sel ska pet er først og fremst et for hold 
mel lom par te ne. Det er ikke krav om 
skrift lig sel skaps av ta le54, sel ska pet er ikke 
eget retts sub jekt, og det skal hel ler ikke 
re gist re res. Sel skaps for men med fø rer der-
imot at det må stil les stren ge krav til noto-
ritet om kring for hold som gjel der sel ska-
pet og del ta ker ne, som også ble på pekt av 
lag manns ret ten i Tve ten-dom men55.

Skat te kon to ret la til grunn at par te ne  
i sa ken måt te an ses å være nær stå en de, da 
skatt yter per son lig både var stil le del ta ker 
og ene ak sjo nær i ak sje sel ska pet. At det 

53 Ot.prp. nr. 92 (2004–2005) side 43 pkt. 1.8.4.
54 Selskapsloven § 2–3 første ledd.
55 Utv. 2001 side 439.

stil les sær lig stren ge krav til notoritet  
i til fel ler hvor par te ne er nær stå en de, og  
at det i sli ke til fel ler er skatt yter som har 
be vis byr den for at et på stått for hold er 
re elt, frem går blant an net av Vrybloed-
dom men56.

En sam men blan ding på mellomregnings-
kontoen av stil le del ta kers over skudds an-
del og øv rig mel lom væ ren de med ak sje sel-
ska pet vil som et ut gangs punkt klart tale 
for at overskuddsandelen mang ler til strek-
ke lig notoritet. En slik situa sjon kun ne ha 
vært unn gått ved f.eks. å føre overskudds-
andelen på en egen regnskapskonto el ler 
på en an nen klar og no to risk måte holdt 
mel lom væ ren de mel lom skatt yter som 
ene ak sjo nær og skatt yter som stil le del ta-
ker ad skilt.

Etter var sel om end ring av lig nin gen 
send te skatt yter inn en over sikt over fø rin-
ge ne på mellomregningskontoen, men 
skat te kon to ret fant ikke at dis se fø rin ge ne 
ga til strek ke lig notoritet.

I skatt yters per son li ge selv an gi vel se ble 
an del over skudd ført som for mue fra et 
deltakerlignet sel skap for det inn tekts året 
over skud det ble op pe bå ret, mens det for 
et ter føl gen de år ble ført som en ford ring 
på ak sje sel ska pet. Dis se fø rin ge ne var en 
sterk in di ka sjon på at det pri vat retts lig 
fak tisk fore lå et ford rings-/gjelds for hold 
mel lom ak sje sel ska pet og skatt yter i form 
av hans po si sjon som ak sjo nær.

Skat te kon to ret kon klu der te etter en sam let 
vur de ring med at mid le ne måt te an ses å 
være tatt ut av det ind re sel ska pet og skutt 
inn som lån i ak sje sel ska pet. Ut de lin gen 
ble der for an sett skat te plik tig etter de 
al min ne li ge reg lene i skat te lo ven § 10–42 
før s te ledd.

Skatte plikt ved de bi tor skif te
God Dag AS var ene ak sjo nær i det fran ske 
sel ska pet Bon Jour SARL57. God Dag  
had de ford ring på dat ter sel ska pet på  
50 mil lio ner EURO, med en urea li sert 
kurs ge vinst på 20 MNOK. Av uli ke 
år saker ble det gjen nom ført en om or ga ni-
se ring i den fran ske virk som he ten med 
stif tel se av blant an net to nye sel ska per, 
BonSoir SARL og BonNuit SARL, som 
ble eid di rek te av det nor ske mor sel ska pet. 
Ve sent li ge de ler av virk som he ten i Bon-
Jour ble over ført til de ny stif te de sel ska-
pe ne, og som be ta ling av ve der la get for 

56 Utv. 1998 side 630.
57 Aksjeselskap.
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virk som he ten over tok dis se sel ska pe ne  
40 mil lio ner EURO av gjelds for plik tel sen.

Skat te kon to ret vur der te om kurs ge vins ten 
kun ne tas til be skat ning ved de bi tor skif tet. 
I ut gangs punk tet er en rea li sert va lu ta -
gevinst skat te plik tig både i og uten for 
virk som het58. Rea li sa sjons be gre pet om fat-
ter blant an net inn fri el se el ler bort fall av 
ford ring.

Iføl ge Lig nings-ABC59 og an nen ju ri disk 
lit te ra tur60 vil et de bi tor skif te nor malt 
være en rea li sa sjon av va lu ta ge vinst/-tap 
knyt tet til gjel den for den opp rin ne li ge 
de bi to ren. Et ty pisk ek sem pel vil være salg 
av en for mu es gjen stand mot over dra gel se 
av pan te gjeld til kjø pe ren. De skat te mes-
si ge kon se kven se ne for de bi tor var like vel 
av un der ord net be tyd ning, da sel ska pet 
ikke var skat te plik tig til Nor ge.

Skat te kon to ret fant ikke pro blem stil lin gen 
om et de bi tor skif te vil le ut lø se be skat ning 
for kre di tor di rek te om talt ver ken i Lig nings-
ABC el ler øv rig lit te ra tur. Kon to ret fant 
det like vel nær lig gen de at be skat ning vil le 
inn tre hvis det opp rin ne li ge lå net måt te 
an ses inn fridd. Det te spørs må let måt te 
av gjø res etter en hel hets vur de ring, hvor 
re el le end rin ger i lå ne vil kå re ne vil le være 
av ve sent lig be tyd ning.

Etter en kon kret vur de ring av de frem lag te 
av ta ler la skat te kon to ret til grunn at 
BonSoir og BonNuit var blitt de bi to rer for 
de ler av det opp rin ne li ge lå net til Bon Jour, 
men at lå ne vil kå re ne med hen syn til til ba-
ke be ta ling, ren te ni vå og sik ker hets stil lel se 
ikke var end ret. Det var hel ler ikke inn gått 
ny lå ne av ta le. Skat te kon to ret kon klu der te 
der for med at det ikke var etab lert et nytt 
lå ne for hold, og va lu ta ge vins ten ble ikke 
an sett rea li sert.

Ulov fes tet gjen nom skjæ ring − kon se-
kven ser for kjø per
Industri AS fore tok en in tern om or ga ni se-
ring med fi sjon av fire ei en dom mer til et 
ny stif tet sel skap, Ei en doms spe ku lan ten 
AS, som der etter ble solgt. Pro ses sen med 
sal get av ei en dom me ne var alle rede på 
fi sjons tids punk tet kom met så langt at 
fi sjo nen med det et ter føl gen de ak sje sal get 
ble an sett som skat te mo ti vert og i strid 
med skat te reg le nes for mål. Ulov fes tet 
gjen nom skjæ ring kom der for til an ven-
del se, med den kon se kven sen at Industri 

58 Skatteloven § 5–1, jf. § 5–30 og § 9-.9
59 Lignings-ABC 2012/13 side 1435 pkt. 3.1.
60 Jf. f.eks. Ole Gjems-Onstad i Norsk bedrifts-

skatterett 8. utgave side 275 og BAHR Bedrift, selskap og 
skatt 5. utgave side 243. 

ble be skat tet som om ei en dom me ne ble 
solgt di rek te. Ge vins ten ble fast satt til  
ca. 300 MNOK.

Ei en doms spe ku lan ten frem met i selv an-
givel sen på stand om øk ning av kost pri sen 
på ei en dom me ne med 300 MNOK. 
Be grun nel sen var at sel ska pet måt te kun ne 
kre ve til sva rende økt skat te mes sig inn-
gangs ver di/sal do av skriv nin ger for å unn gå 
dob belt be skat ning. Hen sy net til kon-
sekvens og sam men heng i re gel ver ket 
måt te til leg ges vekt, og sel ska pet fant også 
støt te for syns punk tet i ju ri disk lit te ra tur.

Skat te kon to ret be mer ket inn led nings vis at 
det er en re la tivt om fat ten de retts prak sis 
ved rø ren de ulov fes tet gjen nom skjæ ring. 
Sa ke ne som har vært be hand let i retts ap pa-
ra tet er nes ten uten unn tak ikke di rek te 
sam men lign ba re, og om ta ler kun i me get 
be gren set ut strek ning kon se kven ser ut over 
den trans ak sjo nen og det skat te sub jek tet 
som blir ram met av gjen nom skjæ rin gen.

I Zenith-dom men61, som gjaldt ulov fes tet 
gjen nom skjæ ring i for bin del se med spørs-
må let om salg av skat te po si sjo ner, ut tal te 
Høy es te rett som føl ger:

«Den an ken de part har frem holdt at gjen-
nom skjæ rin gen i den ne sak bare gjel der 
ak sje over dra gel sen, ikke sel skaps struk tu-
ren. Jeg be mer ker at det ikke kan være noe 
til hin der for på den ne måte å be gren se en 
gjen nom skjæ ring til aksjeoverdragelsens 
virk nin ger for skat te kre dit te ne i et sel skap 
og for øv rig be hand le sel ska pet og ak sje-
over dra gel sen etter van li ge skat te mes si ge 
reg ler. En slik til sy ne la ten de in kon se kvens 
vil ofte være en nød ven dig føl ge av at det 
fore tas gjen nom skjæ ring.»

I Lig nings-ABC62 er det an ført som føl ger:

«Skat te mes sig til si de set tel se (gjen nom skjæ-
ring) inne bæ rer at trans ak sjo nen el ler de ler 
av den gis and re skat te mes si ge virk nin ger 
for skatt yter enn det som nor malt skul le 
føl ge av den.

Den skat te retts li ge til si de set tel sen (gjen-
nom skjæ rin gen) har i og for seg in gen 
pri vat retts lig virk ning mel lom par te ne el ler 
over for tred je mann. Den skat te retts li ge 
til si de set tel se (gjen nom skjæ ring) har hel ler 
in gen virk ning når det gjel der and re si der 
ved skatt leg gin gen hos skatt yter enn de(n) 
trans ak sjon(er) el ler del av trans ak sjon som 

61 Utv. 1997 side 1123.
62 Lignings-ABC 2012/13 side 1234 pkt. 5.6.

er satt til side. Hvor langt til si de set tel sen 
rek ker, må vur de res kon kret.»

Ver ken Zenith-dom men el ler Lig nings-
ABC om ta ler di rek te pro blem stil lin gen, 
men beg ge kil de ne ga etter skat te kon to rets 
opp fat ning ut trykk for at kon se kven se ne 
av en ulov fes tet gjen nom skjæ ring ikke 
nød ven dig vis vil være at det sam let sett må 
være skat te mes sig nøy tra li tet på trans ak-
sjo ne ne, men at kon se kven se ne må vur de-
res kon kret i hvert en kelt til fel le.

Øv rig ju ri disk lit te ra tur63 kun ne hel ler ikke 
ses å om ta le en pro blem stil ling som var 
sam men lign bar med skat te kon to rets sak.  
I to ar tik ler om ulov fes tet gjen nom-
skjæring64 har ar tik kel for fat ter ne ar gu-
men tert med at gjen nom skjæ ring med 
om klas si fi se ring fra ak sje salg til inn mat salg 
bør få kon se kven ser for beg ge par te ne, da 
gjen nom skjæ rin gen vil føre til en øko no-
misk dob belt be skat ning. Ar tik lene gir 
ut trykk for for fat ter nes opp fat nin ger, men 
inne hol der etter skat te kon to rets opp fat-
ning in gen av gjø ren de ju ri dis ke mo men-
ter. Dis se kun ne der for ikke til leg ges sær lig 
vekt i fore lig gen de sak.

Kon to ret vur der te om det kun ne trek kes 
pa ral lel ler til feil fø rin ger ved fi sjo ner. 
Ho ved re ge len er at over fø ring av ver di er  
i for bin del se med en fi sjon som et 
ut gangs punkt ut lø ser be skat ning som rea-
li sa sjon, ut tak el ler ut byt te. Det er like vel 
unn tak fra skat te plik ten, hvis sær skil te 
vil kår som skat te mes sig kon ti nui tet på 
sel skaps- og aksjonærnivå blir opp fylt. Ved 
ma te rielle feil fø rin ger som fø rer til at fi sjo-
ne ne blir skat te plik ti ge, fore lig ger det 
prak sis for at inn gangs ver di ene for det 
over ta ken de sel ska pet skal set tes til sam me 
be løp som ut gangs ver di en for det over dra-
gen de sel ska pet.

I fi sjons sa ke ne fø rer brudd på vil kå rene for 
skat te fri het kun til at skat te lo vens ho ved-
reg ler om kjøp og salg kom mer til an ven-
del se. Det er der for en ve sent lig for skjell 
på dis se til fel le ne og sa ker hvor ulov fes tet 
gjen nom skjæ ring blir an vendt.

En skatt yter er i ut gangs punk tet bun det av 
de for mer som blir valgt, og kon se kven-
se ne av ulov fes tet gjen nom skjæ ring rek ker 
der for ikke nød ven dig vis len ger enn for 
over dra gen de part. Uan sett gjen nom skjæ-

63 Skattemessig gjennomskjæring (Einar Harboe), Norsk 
bedriftsskatterett (Ole Gjems-Onstad), 

 Omgåelse av skattereglene (Bettina Banoun), Zimmer/
BAHR Bedrift, selskap og skatt.

64 Skatterett nr. 2 2005 side 128 og Revisjon og Regnskap 
nr. 3 2012 side 45.
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ring på In du stris hånd kan det være nær-
lig gen de at den over ta ken de par ten 
be hand les med de kon se kven ser som den 
inn gåt te pri vat retts li ge av ta len inne bæ rer, 
dvs. er verv av ak sjer med kon ti nui tet på de 
skat te mes si ge un der lig gen de ver diene.

Skat te kon to ret be mer ket kort at det ikke 
vil le fore lig ge ju ri disk dob belt be skat ning, 
da det var to uli ke skat te sub jek ter som ble 
realisasjonsbeskattet og krev de for høy et 
skat te mes sig inn gangs ver di. Skat te kon to ret 
fore tok dess uten en vur de ring av hvor vidt 
kon se kven se ne av ulov fes tet gjen nom skjæ-
ring vil le gi util sik te de og uri me li ge re sul-
ta ter hvis inn gangs ver di en på ei en dom-
me ne i Ei en doms spe ku lan ten ikke ble økt.

Gjen nom skjæ rin gen før te ikke til øk ning 
av inn tek ten til Industri, men kun til at 
fritaksmetoden ikke kom til an ven del se, 
og at ge vins ten der for ble be skat tet som 
al min ne lig inn tekt.

For Ei en doms spe ku lan ten fikk ikke gjen-
nom skjæ rin gen skat te mes si ge kon se kven-
ser. Uav hen gig av om sal get ble klas si fi sert 
som ak sje salg el ler inn mat salg for Industri, 
er ver vet kjø per ne ak sjer med de kon se-
kven se ne det te vil le ha for blant an net de 
skat te mes si ge inn gangs ver di ene på de 
un der lig gen de ei en de le ne. Ved er verv av 
ak sjer kon tra inn mat blir det også nor malt 
gitt en ra batt på kjø pe sum men pga. re du-
ser te mulig he ter for av skriv nin ger/ri si ko 
for høye re ge vinst ved et even tu elt frem ti-
dig salg av inn ma ten. Det vil le der for etter 
skat te kon to rets opp fat ning, ikke være 
ri me lig at even tuelle nega tive skat te mes-
si ge kon se kven ser for Industri som skyld-

tes at fritaksmetoden ikke ble gitt an ven-
del se, skul le god skri ves et an net sub jekt.

Et an net mo ment som også måt te tas med 
ved vur de rin ge ne var at hvis inn gangs ver-
di en had de blitt for høy et, vil le kjø pe ren 
fått god skre vet den for høye de ver dien 
dob belt, både i form av kost pri sen på 
ak sje ne og via ei en dom me ne i sel ska pet.

Skat te kon to ret kon klu der te etter en sam let 
vur de ring med at inn gangs ver di en ikke 
skul le for høy es, men vi de re fø res med skat-
te mes sig kon ti nui tet.

Fik tiv fak tu re ring − sum ma risk fel les-
opp gjør
I ren holds bran sjen og bygg- og an legg er 
det de se ne re åre ne av dek ket be ty de li ge 
skat te- og av gifts unn dra gel ser gjen nom 
så kalt fik tiv fak tu re ring. Den van lig ste 
me to den be står i at det re gist re res sel ska-
per, uttaksledd, og opp ret tes bank kon ti 
selv om sel ska pe ne ikke har til hen sikt å 
dri ve virk som het. Der etter pro du se res det 
fik ti ve fak tu ra er med ut gå en de mer verdi-
avgift i uttaksleddenes navn. Fak tu ra ene 
an gir å gjel de en tre pri se ut ført av uttaks-
leddene. Fak tu ra ene fra drags fø res av gifts-
mes sig og skat te mes sig av mel lom ledd, 
som har inn gått re el le av ta ler om le ve ring 
av va rer og tje nes ter til sine opp drags gi-
ve re. I noen til fel ler av vi kes det fra den ne 
mo del len ved at uttaksleddene har re ell 
om set ning i til legg til den fik ti ve.

Mel lom led de ne inn be ta ler fak tu ra be lø-
pe ne til uttaksleddenes bank kon ti. Be lø-
pe ne tas ut i kon tan ter etter me get kort 
tid. Uttaksleddene mot tar et mind re ho no-
rar for sin inn sats. I noen til fel ler av vi kes 
det fra den ne mo del len ved at mel lom led-
det tar ut fak tu ra be lø pe ne kon tant og 
hev der å ha be talt de fik ti ve fak tu ra ene 
kon tant.

I en se rie sa ker har skat te kon to ret lagt til 
grunn at kon tant be lø pe ne er blitt væ ren de 
igjen el ler kom met til ba ke til mel lom led-
det, og at de er blitt be nyt tet til svart 
av løn ning av per so ner med sta tus som 
an sat te. Mel lom led det an ses der med som 
ar beids gi ver som har le vert urik ti ge opp ga-
ver over yt el ser til an sat te. Når de an sat te 
ikke kan iden ti fi se res, vil det med fø re 
ufor holds mes sig byr de å gjen nom fø re 
or di næ re end rings sa ker for den en kelte. 
Vil kå rene for å fore ta et sum ma risk opp-
gjør av skatt og ar beids gi ver av gift på 
ar beids gi ve rens hånd, sum ma risk fel les-
opp gjør65, er der med opp fylt.

I til legg er det fat tet ved tak om til ba ke -
føring av inn gå en de mer verdi avgift og de 
skat te mes si ge fra dra ge ne er om klas si fi sert 
til lønn. I noen sa ker er det også lagt til 
grunn at kon tant be lø pe ne del vis er tatt ut 
av ei er ne som lønn/ut byt te.

65 Ligningsloven § 9–5 nr. 8.


