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Artikkelen er 
forfattet av:
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Mo ni ca Si vert sen
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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 1.6.2000 og sek sjons sjef i Skatt Øst fra 1.1.08.

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 II av ar tik ke len tar for seg ved tak fra 
skat te kla ge nemn da.

Skat te kla ge nemn da
Bo satt i USA etter skat te av ta len
Skatt yter som var bo satt i Nor ge, job bet i 
USA for et norsk sel skap. Han had de fast 
bo pel der, og ikke bo lig i Nor ge.

Skatt yter men te at han var bo satt i USA 
etter skat te av ta len mel lom Nor ge og USA 
ar tik kel 3, og at han føl ge lig bare skul le 
skatt leg ges i USA for inn tekt og for mue. 

Un der lig nings be hand lin gen ba skat te kon-
to ret skatt yter om å sen de inn bostedsbe-
kreftelse, selv an gi vel se og skat te opp gjør fra 
USA. Skat te kon to ret ba også skatt yter om 
å opp gi inn tekt og even tuell for mue i 
ut lan det. Skatt yter svar te ikke på bre vet og 
han ble der for lig net som bo satt i Nor ge 
etter skat te av ta len.

For at en skatt yter skal bli an sett som 
bo satt i en an nen stat etter en skat te av ta le, 
er det et grunn vil kår at han må være skat-
te plik tig som bo satt i den and re sta ten 
etter den in ter ne lov giv nin gen1. I de fles te 
til fel le ne vil det være til strek ke lig å le ve re 
en be kref tel se på at skatt yter er bo satt der i 
hen hold til bostedsartikkelen (Certificate 
of Residence). Be kref tel sen må være 
ut stedt av det and re lan dets skat te myn dig-
he ter. Skatt yter har da sann syn lig gjort at 
grunn vil kå ret er opp fylt. Skat te myn dig he-
te ne i USA ut ste der imid ler tid ikke 
bostedsbekreftelser som vi ser til skat te av ta-
len. Det er i Lig nings-ABC2 gitt an vis-
ning på at det i sli ke til fel ler kan være 
grunn lag for å kre ve frem lagt yt ter li ge re 
opp lys nin ger og do ku men ta sjon. I prak sis 
er det stilt krav om at skatt yter må sen de 
inn Form 6166 (be kref tel se på bosteds-
skatteplikt i USA etter in tern rett, men 
som ikke vi ser til skat te av ta len), kopi av 
ame ri kansk selv an gi vel se og skat te opp gjør 
som vi ser at skatt yter har opp gitt sin glo-
ba le inn tekt i USA.

Skatt yter på kla get lig nin gen. Ved lagt kla-
gen fulg te kopi av ame ri kansk selv an gi-
vel se, Form 6166 og kopi av leie kon trakt 
for lei lig het i USA gjel den de i to år. Den 
ame ri kan ske selv an gi vel sen vis te at skatt-

1  Artikkel 3 pkt. 1.
2  Lignings-ABC 2012/13 side 1285 pkt. 2.6.

yter ikke had de opp gitt sin glo ba le inn-
tekt/for mue til USA. Da skatt yter ikke 
had de opp gitt sin globalinntekt, her un der 
ren te inn tekt med norsk kil de og ut byt te, 
la skat te kon to ret til grunn at skatt yter ikke 
i til strek ke lig grad had de godt gjort at han 
var bo satt i USA etter skat te av ta len. Skat-
te kon to ret kom der for i sitt ved tak til at 
skatt yte ren var bo satt i Nor ge etter skat te-
av ta len.

Skat te kon to rets ved tak ble på kla get til 
skat te kla ge nemn da. I kla gen ble det hev-
det at ren ter med norsk kil de og ut byt te 
fra norsk sel skap ved en mis for stå el se ikke 
var tatt med i selv an gi vel sen til USA, og at 
det der for var sendt inn kor ri gert selv an gi-
vel se. Skatt yter frem la som ved legg til 
kla gen Form 6166 og kor ri gert selv an gi-
vel se til USA. Kor ri gert skat te opp gjør fra 
USA ble et ter sendt.

Nemn da la til grunn at den do ku men ta-
sjo nen skatt yter nå had de sendt inn var 
til strek ke lig til å kun ne fast slå at han var 
bo satt i USA. Da skatt yter bare dis po ner te 
bo lig i USA, ble han an sett bo satt i USA 
hen hold til skat te av ta len ar tik kel 3.

Fast set tel se av inn gangs ver di på 
ak sjer ved kon ver te ring av 
ford ring
Fri tids bo lig AS ble stif tet i 2005 med en 
ak sje ka pi tal på kr 100 000, for delt på 
100 000 ak sjer på ly den de kr 1. Fjell fe rie 
eide 50 % av ak sje ne i Fri tids bo lig pr. 1. 
ja nu ar 2008, mens Fol ke Frid per son lig 
eide de res te ren de 50 %. Fri tids bo lig ble 
stif tet med hen blikk på byg ging av fri tids-
lei lig he ter på fjel let. Pro sjek tet had de en 
be reg net kost nads ram me på 400 MNOK, 
hvor av 300 MNOK ble fi nan si ert med 

BO SATT I USA: Skatt yter men te at han 
var bo satt i USA etter skat te av ta len mel lom 
Nor ge og USA og at han bare skul le skatt leg
ges i USA for inn tekt og for mue.
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bank lån, mens de res te ren de 100 MNOK 
ble fi nan si ert med lån fra Fol ke Frid. Pro-
sjek tet skul le fer dig stil les høs ten 2008.

I feb ruar 2008 inn gikk Fol ke Frid en 
in ves te rings av ta le med Ho tell AS om at 
sel ska pet skul le kjø pe alle ak sje ne i Fri tids-
bo lig for en pris lik pro sjek tets ver di, re du-
sert med gjel den til ban ken. Det var en 
for ut set ning i hen hold til av ta len at hans 
ford ring på Fri tids bo lig skul le være kon-
ver tert til ak sjer før over dra gel ses tids punk-
tet. Som et ledd i gjen nom fø rin gen av 
av ta len er ver vet skatt yter i ap ril 2008 de 
res te ren de 50 % av ak sje ne i Fri tids bo lig 
fra Fjell fe rie for på ly den de kr 50 000.

I mai 2008 ble det inn gått en de lig av ta le 
om over fø ring av 100 % av ak sje ne til 
Ho tell, og ve der la get skul le gjø res opp ved 
ak sjer i det te sel ska pet. Pro sjek tet var på 
det te tids punk tet ikke fer dig stilt, og kon-
ver te rin gen var ikke gjen nom ført.

Den for melle kon ver te rin gen ble først 
be slut tet på eks tra or di nær ge ne ral for sam-
ling i de sem ber 2008. På kon ver te rings-
tids punk tet var pro sjek tet fer dig stilt, og 
ver dien av Fri tids bo lig had de falt be ty de-
lig. Ved kon ver te rin gen mot tok der for 
skatt yter kun 1000 ak sjer på ly den de kr 1, 
som re pre sen ter te ver dien i sel ska pet på 
kon ver te rings tids punk tet. Ak sje ne i Fri-
tids bo lig ble over ført til Ho tell sam me 
dag.

I selv an gi vel sen krev de Fol ke Frid fra drag 
for tap ved rea li sa sjon av ak sjer ba sert på 
en inn gangs ver di lik ford rin gens på ly-
den de. Skatt yter hev det at han på tids-
punk tet for inn gå el sen av in ves te rings av ta-
len med Ho tell i feb ruar 2008, og se nest 
ved den en de li ge av ta le inn gå el sen om 
over dra gel se av ak sje ne i mai sam me år, ble 
pri vat retts lig bun det til å kon ver te re ford-
rin ge ne til ak sjer i Fri tids bo lig. Skatt yter 
hev det der for at ett av dis se tids punk te ne 
måt te leg ges til grunn for verd set tel sen av 
de kon ver ter te ak sje nes inn gangs ver di.

I end rings sa ken kon klu der te skat te kon to-
ret med at inn gangs ver di en på de kon ver-
ter te ak sje ne måt te fast set tes til om set-
nings ver di en på tids punk tet for sel ska pets 
eks tra or di næ re ge ne ral for sam ling, hvor 
den for melle gjen nom fø rin gen av kon ver-
te rin gen ble be slut tet.

Ved skat te kon to rets be hand ling fikk skatt-
yter ikke med hold i sin sub si di ære an før sel 
om at ford rin gen var tapt i virk som het, da 
skat te kon to ret i sitt ved tak la vekt på at 

skatt yter ikke had de inn ret tet seg som 
per son lig næ rings dri ven de, her un der ikke 
sendt inn plik ti ge skje ma er som ved legg til 
selv an gi vel sen.

Ved ta ket ble på kla get til skat te kla ge-
nemn da.

Skatt yter an før te at det var feil å leg ge 
tids punk tet for generalforsamlingsvedtaket 
til grunn for rea li sa sjo nen av ford rin gen. 
Skatt yter vis te til A Hol ding-dom men3 og 
Hå lo ga land lag manns retts dom av 13. 
no vem ber 20024.

Høy es te rett ut tal te i A Hol ding-dom men: 
«... Selv om ka pi tal for høy el sen ikke kan 
an ses en de lig gjen nom ført rent selskaps-
rettslig før ved re gist re rin gen, kan det te 
ikke uten vi de re være av gjø ren de ved en 
skat te retts lig vur de ring. Ge ne relt må det 
le den de syns punkt være fra hvil ket tids-
punkt skatt yter ble pri vat retts lig bun det til 
å gjen nom fø re kon ver te rin gen....»

Skatt yter trakk frem føl gen de ut ta lel se fra 
lagmansrettsdommen: «... Det av gjø ren de 
for hans fra drags rett bør – i hvert fall som 
et ut gangs punkt – være ford rin gens ver di 
på det tids punkt hvor han blir bun det til å 
gjen nom fø re kon ver te rin gen og der ved 
mis ter sin rå dig het over ford rin gen.»

Skatt yter hev det at han var bun det til å 
kon ver te re sin ford ring på Fri tids bo lig til 
ak sje ka pi tal etter at han had de inn gått 
in ves te rings av ta len med Ho tell i feb ruar 
2008. Han hev det der med å ha mis tet 
rådigheten over ford rin gen len ge før ver-
dien var tapt og len ge før generalforsam-
lingsbeslutningen i de sem ber 2008.

Sub si di ært an før te skatt yter at han måt te 
få fra drag på ford rin gen som tap i næ ring, 
da han had de om fat ten de in ves te rin ger, og 
lå net til Fri tids bo lig var ytt for å kun ne 
gjen nom fø re og sik re den ne in ves te rin gen.

Skat te kla ge nemn da var ikke enig i skatt-
yters tolk ning av retts prak sis, og vis te til 
pre miss 59 i A Hol ding-dom men hvor det 
ble ut trykt at: «... Over lig nings nemn da 
har byg get på tids punk tet for den før s te 
eks tra or di næ re ge ne ral for sam ling i AH 6. 
juni 1995, da det ble truf fet ved tak om å 
kon ver te re ford rin gen til an svar lig lå ne ka-
pi tal. Men selv om det her er kom met til 
ut trykk en mu lig et ter føl gen de vi de re kon-
ver te ring til ak sje ka pi tal, er ved ta ket be tin-

3  Utv. 2005 side 1085.
4  Utv. 2003 side 33.

get og for ut set ter blant an net be hand ling 
og god kjen ning i sel ska pets sty rer.»

Skat te kla ge nemn da po eng ter te kort at en 
kon ver te ring av ford ring til ak sje ka pi tal 
var be tin get av be hand ling og god kjen ning 
i sel ska pets sty re. Kon ver te rin gen ble først 
ved tatt på ge ne ral for sam ling i de sem ber 
2008, og nemn da la til grunn at det te 
måt te være tids punk tet for verd set tel sen av 
ak sje nes inn gangs ver di.

Fra drag for tap på ford ring i næ ring
Skat te kla ge nemn da ga imid ler tid skatt yter 
med hold i hans sub si di ære an før sel ved rø-
ren de fra drag for tap på ford ring i virk-
som het.

Det ble po eng tert at inn tekts gi ven de ak ti-
vi tet ikke auto ma tisk er virk som het i skat-
te mes sig for stand. Ford rin gen skatt yter 
krev de fra drag for, had de opp stått i for bin-
del se med ut lån. Selv om skatt yter ikke 
drev spe si fikt med ut låns virk som het, men-
te nemn da at man måt te anse lå net som en 
na tur lig del av skatt yters to tale in ves te-
rings virk som het. Virk som he ten had de en 
viss va rig het og om fang, den var eg net til å 
gi over skudd og ble dre vet for skatt yters 
reg ning og ri si ko.

Etter skat te kla ge nemn das vur de ring var 
det ikke av gjø ren de at skatt yter had de 
unn latt å le ve re plik ti ge skje ma er for per-
son lig næ rings dri ven de sam men med selv-
an gi vel sen, el ler på and re må ter tid li ge re 
gitt ut trykk for at han opp fat tet seg selv 
som næ rings dri ven de. Skatteklagenemda 
ut tal te at det av gjø ren de var hvor vidt ak ti-
vi te ten skatt yter har ut øvet etter en hel-
hets vur de ring frem sto som virk som het i 
skat te mes sig for stand.

Ak sje inn tekt el ler 
virk som hets inn tekt
En ter pri se AS har som for mål å kjø pe, 
sel ge, ut vik le og for val te eien dom, i til legg 
til å eie ak sjer. Skat te kon to ret av holdt 
et ter syn hos sel ska pet for inn tekts året 
2009. Kon trol len var av gren set til å gjel de 
fritaksmetoden.

Sel ska pet had de en svært ak tiv rol le i 
Ti me sha re AS som ut vik let og solg te lei lig-
he ter i Sy den.

Sam men med den and re ak sjo næ ren solg te 
En ter pri se alle ak sje ne i Ti me sha re i 2000. 
Kjø pe sum men ble opp gjort kon tant. I 
for hand lin gene om sal get øns ket En ter-
pri se en skjev de ling av ve der la get si den 
sel ska pet had de vært svært ak tivt, både i 
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ut vik lin gen av Timeshares virk som het og i 
sal get av ak sje ne. Den and re ak sjo næ ren 
var kun fi nan si ell in ves tor. Ve der la get ble 
for delt etter ei er an del, men det ble inn gått 
en av ta le om at det te skul le for de les på en 
mer rett fer dig måte se ne re.

Ni år se ne re, dvs. i 2009, lyk tes det En ter-
pri se å for hand le frem en om for de ling av 
ve der la get slik at sel ska pet mot tok yt ter li-
ge re 35 MNOK fra den and re sel ge ren. I 
selv an gi vel sen be hand let sel ska pet den ne 
inn tek ten som salg av ak sjer in nen for fri-
taksmetoden.

Skat te kon to ret var ikke umid del bart enig i 
vur de rin gen, og fat tet ved tak om end ring 
av lig nin gen. Etter skat te kon to rets opp fat-
ning kun ne ikke inn tek ten klas si fi se res 
som ak sje inn tekt, men måt te an ses som 
inn tekt av virk som het i 2009. Sub si di ært 
hev det skat te kon to ret at hvis inn tek ten 
skul le klas si fi se res som ge vinst ved salg av 
ak sjer, måt te inn vin nin gen an ses å ha 
skjedd ved ak sje sal get i 2000. Fritaksmeto-
den vil le der for ikke kom me til an ven del se.

Lig nin gen ble på kla get til skat te kla ge-
nemn da.

Sel ska pet for klar te at En ter pri se helt fra 
mid ten av 1970-tal let had de vært in vol vert 
i ut vik lin gen av timesharekonseptet. Det te 
had de vært et svært om fat ten de og kre-
ven de opp drag, hvor sel ska pet selv had de 
hatt man ge og lan ge pro ses ser med lo ka le 
plan myn dig he ter i Sy den. Fra opp star ten 
på 70-tal let var En ter pri se ene ak sjo nær i 
Ti me sha re. Fle re ut byg gin ger med før te 
imid ler tid en be ty de lig øko no misk eks po-
ne ring, og En ter pri se fant det der for for-
nuf tig å trek ke inn en fi nan si ell part ner. 
Halv par ten av ak sje ne i Ti me sha re ble 
der for solgt i 1987.

Gjen nom hele peri oden som ak sjo nær var 
En ter pri se den ak ti ve par ten. Sel ska pet 
fo re sto byg ging, salg og had de all lø pen de 
kon takt med uli ke myn dig he ter, mens den 
fi nan si el le in ves to ren kun had de en pas siv 
rol le. En ter pri se sine inn sats fak to rer ble 
aner kjent av den pas si ve ak sjo næ ren, og 
sist nevn te opp nåd de i for bin del se med 
sal get en svært god av kast ning på sin in ves-
te ring. Det var der for en for ut set ning at 
En ter pri se skul le godt gjø res en yt ter li ge re 
del av ve der la get. Det tok like vel mer enn 
ni år før de ler av ve der la get fak tisk ble 
om for delt og over ført.

Sel ska pet hev det at inn tek te ne utvil somt 
stam met fra et ak sje salg som ble inn vun net 

og tid fes tet i 2009 slik at dis se måt te 
om fat tes av fritaksmetoden.

Sa ken ble be hand let av skat te kla ge nemn da 
i ut vi det av de ling. Det var enig het om at 
inn tek te ne til falt En ter pri se på grunn av 
inn sat sen med ut vik lin gen og sal get av 
ei en dom me ne i Sy den, samt den et ter føl-
gen de inn sat sen med sal get av ak sje ne i 
Ti me sha re. Inn tek te ne måt te der med an ses 
vun net ved ak ti vi te ten i En ter pri se i 2000 
og tid li ge re år.

Da den et ter føl gen de om for de lin gen av 
ve der la get skyld tes En ter pri se sin ak ti vi tet i 
pro sjek tet, ut tal te skat te kla ge nemn da at 
det mest nær lig gen de vil le være å klas si fi-
se re inn tek ten som vun net ved virk som het.

At en for del om fat tes av skat te lo vens inn-
tektsbegrep, er ikke til strek ke lig for å iverk-
set te skatt leg ging. Et ho ved vil kår for skatt-
leg ging er at for de len er inn vun net5. Inn-
vinningsbegrepet er knyt tet til over gan gen 
fra en inn tekts mu lig het til en fak tisk inn-
tekt. Et skat te mes sig ut gangs punkt er at 
kun en de lig opp tjen te inn tek ter skatt leg-
ges, mens rene inn tekts mu lig he ter ikke 
be skat tes. Virk som hets inn tek ter skal tid fes-
tes til det år skatt yte ren får en ube tin get 
rett til yt el sen, dvs. i 2009.

Klas si fi se rin gen var uten be tyd ning for 
re sul ta tet
Etter nemn das vur de ring måt te dis se inn-
tek te ne en ten klas si fi se res som inn tekt 
vun net ved virk som het, el ler som inn tekt 
vun net ved rea li sa sjo nen av ak sje ne.

Nemn da ut tal te vi de re at der som inn tek ten 
skul le an ses å være vun net ved ak sjer, måt te 
den uan sett an ses å være inn vun net ved 
ak sje sal get i 2000. I den ne for bin del se vis te 
nemn da til lag manns retts dom men ved rø-
ren de Ag der Energi6, hvor et til leggs ve der-
lag ble ut be talt sel ger ne to år etter at aksje-
salgskontrakten ble inn gått. I dom men 
pro se der te en del kom mu ner på at det ikke 
var noe til hin der for at man kun ne ope-
re re med fle re innvinningstidspunkter for 
sam me trans ak sjon. Det te be stred sta ten og 
fikk støt te fra lag manns ret ten. Ved rea li sa-
sjon av ak sjer må det fast set tes ett innvin-
ningstidspunkt som av gjør om ge vins ten er 
skat te plik tig el ler ikke.

Skat te kla ge nemn da vis te til at de sel gen de 
ak sjo næ re ne alle rede ved over dra gel sen i 
2000 had de en fel les for stå el se om at 
ve der la get skul le for de les på en an nen måte 

5  Skatteloven § 10–31, jf. § 5–1.
6  Utv. 2009 side 8.

enn i for hold til an tall ak sjer. Usik ker he ten 
om for de lin gen før te imid ler tid til at til-
leggsutbetalingen på 35 MNOK først kun-
ne tid fes tes på det tids punk tet be lø pet ble 
av talt, og det der med opp sto en rett for 
En ter pri se til å få be lø pet ut be talt.

Nemn da be mer ket forøvrig i kor te trekk at 
det for sel ska pet ikke vil le ha skat te mes sig 
be tyd ning om inn tek ten ble an sett som 
virk som hets inn tekt el ler ge vinst ved salg av 
ak sjer, da tilleggsvederlaget på 35 MNOK 
uan sett ikke kun ne an ses om fat tet av fri-
taksmetoden.

Hvor dan sik re til strek ke lig be vis i 
skjønns sa ker
Quick vask er et enkeltpersonforetak som 
eies og dri ves av Kari. Virk som he ten driver 
med bil pleie som bil vask, po le ring og 
dekk skift, samt klar gjø ring av bi ler for 
bil for ret nin ger. Virk som he ten dri ves fra 
lei de lo ka ler og be står av et kon tor, en stor 
vas ke hall og en poleringshall.

Quick vask har åpent man dag til fre dag 
mel lom klok ken 08.00 og 17.00, lør dag 
mel lom klok ken 09.00 og 16.00 og har 
stengt på søn da ger.

An tall an sat te har va ri ert i lø pet av året. 
Kari for klar te at bil vask er tungt ar beid. 
Det er der for ikke alle som eg ner seg for 
den ne ty pen ar beid og det fø rer til at det er 
hyp pi ge ut skift nin ger av an sat te. Kari kun-
ne ikke hus ke hvem som had de vært an satt 
og i hvil ke pe rio der de had de vært an satt. 
Hun har også selv vært fra væ ren de fra virk-
som he ten i lan ge pe rio der. I dis se pe ri-
ode ne har det vært fle re dag li ge le de re. På 
fore spør sel hus ket Kari kun to av nav ne ne 
til de an svar li ge, hvor av den ene var der på 
prak sis plass fra NAV. Un der ett av sine 
uten lands opphold had de hun fått in for ma-
sjon om drif ten via te le fon, og men te at 

BIL PLEIE: Virk som he ten driver med bil
pleie som bil vask, po le ring og dekk skift, samt 
klar gjø ring av bi ler for bil for ret nin ger.
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Could YOU represent us in Norway?
We are a global association of leading international accounting firms,  

and we are looking for a like-minded firm to  
represent us in Norway. 

Ranked 9th globally, we have 92 firms in 66 countries and are well known for 
our highly selective recruitment process. 

Our existing member firms’ clients have an increasing need for advice in Norway; so if your 
firm is a quality focused, full service, internationally experienced accounting firm and you are 

interested in serving clients’ international needs – contact:

Liza Robbins 
CEO 

Morison International 
e: lrobbins@morisoninternational.com       t: +44 207 638 4005 

www.morisoninternational.com

hun gjen nom det te had de full kon troll 
også i de pe ri ode ne hun var fra væ ren de.

Det fore lå skjønnsadgang
Un der bok et ter sy net ble det raskt kon sta-
tert at sto re de ler av om set nin gen ikke var 
inn be ret tet ver ken skat te- el ler av gifts mes-
sig.

Det fore lå svært lite in for ma sjon om virk-
som he tens inn tekts si de. Umid del bart var 
det lett å kon sta te re skjønnsadgang både 
for skat te- og av gifts fast set tel sen, men 
svært van ske lig å byg ge opp et for svar lig 
skjønn over inn tek te nes stør rel se. For hol-
det ble an sett som grovt og det var der for 
vik tig at skjøn net ikke ble satt for lavt. 
Vi de re var det vik tig at skjønns ut øv el sen 
ble til strek ke lig sann syn lig gjort for å kun ne 
ileg ge skjer pet til leggs skatt. Er fa rings mes sig 
har man ge an sat te i bran sjen ikke lov lig 
opp hold i Nor ge. Det kan der for ofte være 
van ske lig å iden ti fi se re alle an sat te.

Regnskapspålegg
Quick vask had de også tid li ge re vært 
un der gitt en så kalt undersøkelseskontroll 
hvor fo kus var å vur de re hvor vidt virk som-

he ten fulg te bokføringslovens krav. Under-
søkelseskontrollen var ad skil lig mind re 
om fat ten de enn bok et ter sy net og had de 
re sul tert i bokføringspålegg som føl ger:
• Virk som he ten må inn ar bei de en fast 

ru ti ne for når det tas ut elek tro nisk 
jour nal/sum me rings strim mel fra kas sa-
ap pa ra tet, f.eks. dag lig, ukent lig el ler i 
et an net hen sikts mes sig tids in ter vall. 
Elek tro nisk jour nal/sum me rings strim-
le ne må opp be va res på en be tryg gen de 
måte7.

• Virk som he ten må tel le kas sa be hold nin-
gen dag lig og sam men hol de den ne 
dag lig med do ku men ta sjo nen av kon-
tant salg (z-rap por ter). Det skal ut arbei-
des dags opp gjør som skal da te res og det 
skal frem gå hvem som har fore stått 
av stem min gen og even tuelle av vik skal 
for kla res8.

• Virk som he ten må sør ge for at timebe-
stillingsbøkene inne hol der både tids-
punkt for ut fø rel sen av tje nes ten og 
kun dens navn9.

7  Bokføringsforskriften av 01.12.2004 § 5–3–2.
8  Bokføringsforskriften av 01.12.2004 § 5–3–3.
9  Bokføringsforskriften av 01.12.2004 § 8–4–2.

Quick vask had de ikke inn ret tet regn ska-
pet sitt etter bokføringspåleggene og skat-
te kon to ret vars let om tvangs mulkt for å få 
skatt yter til å inn ret te regn ska pe ne kor rekt.

Hvor dan byg ge opp skjønn?
For å frem skaffe til strek ke lig be vis i en sak 
om til leggs skatt og -av gift måt te kon trol lø-
re ne fin ne en eg net me to de for å fast set te 
inn tek te ne. Kon trol lø re ne valg te da å:
• Ob ser ve re an tall kun der og hvil ke/hvor 

man ge salg som ble re gi strert på kas sa-
ap pa ra tet.

• Ut fø re ob ser va sjo ne ne på et re pre sen ta-
tivt ut valg uke da ger og tids punkt, fra 
inn si den ved kas sa og fra ut si den.

• Kon trol le re kas sa ap pa ra tets inn stil lin-
ger i for hold til soft- og hard wa re.

I fore lig gen de sak ble det fore tatt en ob ser-
va sjon ute, to ob ser va sjo ner inne og tre 
ob ser va sjo ner hvor kon trol lø ren vekselsvis 
har sit tet ute og inne.

I bilpleiebransjen va rie rer om set nin gen 
av hen gig av vær og se song. En kelte pe rio-
der er det f.eks. mye dekk skift, mens det i 
and re pe rio der kan være en spe siell type 
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vær som gjør at om set nin gen er la ve re el ler 
høye re enn nor malt. For å ta hen syn til 
sli ke vær- og se song sving nin ger ble ob ser-
va sjo ne ne fore tatt på for skjel lige uke da ger i 
både sol og regn, og spredt over en leng re 
tids pe ri ode.

Virk som he ten had de både pri vat kun der og 
fir ma kun der. Pri vat kun de ne be tal te kon-
tant, mens firmakundene ble fak tu rert. 
Kari har opp lyst at hun selv som dag lig 
le der no ter te opp dra ge ne fra firmakundene 
fort lø pen de i en egen timebok for hver 
en kelt kun de og fak tu rer te dem må ned lig i 
et ter kant. De fles te av firmakundene er 
bil fir ma er som lig ger i nær om rå det. For 
dis se kun de ne ut fø rer virk som he ten for det 
mes te klar gjø ring/po le ring av nye og 
bruk te bi ler. Fle re av dis se bi le ne blir stå-
en de hos Quick vask i fle re da ger, og de 
an sat te job ber på dis se inn imel lom ar bei-
det for de pri va te kun de ne. Fak tu ra da to en 
blir da satt til den da gen bi len er klar for 
le ve ring til kun den.

Un der ob ser va sjo ne ne både ute og inne 
no ter te kon trol lør Frantz hvor man ge kun-
der som kjøp te tje nes ter av virk som he ten. 
Frantz ob ser ver te at det ble ar bei det med 
bi le ne, f.eks. ut ven dig og/el ler inn ven dig 
vask. Dis se ob ser va sjo ne ne ble så kon trol-
lert mot virk som he tens z-rap por ter, ti me-
bø ker/kundebøker og mot ut gå en de fak tu-
ra er. De av bi le ne som ble fun net i ti me bø-
ke ne/kundebøkene, en ten på ob ser va sjons-
da gen el ler på føl gen de da ger, el ler de 
bi le ne som ble fun net i ut gå en de fak tu ra er 
for peri oden, ble an sett å til hø re kre ditt-
kun de ne.

Ved ob ser va sjo ne ne ble det av dek ket at 
klok ke slet tet på kas sa ap pa ra tet var stilt inn 
ca. en time se ne re enn re ell tid. Vi de re 
kom det frem at virk som he ten ikke re gist-
rer te all kon tant be ta ling fra kun der på 
kas sa ap pa ra tet, selv ikke en gang da kon-
trol lø ren sto ved si den av og ob ser ver te. 
Be ta lin gen fra noen av kun de ne ble der for 
holdt uten for virk som he tens regn skap, og 
ble hel ler ikke opp gitt på inn send te om set-
nings opp ga ver.

Det vis te seg også at z-rap por ten ble kjørt 
ut to ti mer før sten ge tid og inn tekts fø rin-
gen ble da selv føl ge lig ikke kor rekt.

Kre ditt om set nin gen ble der etter kon trol-
lert mot inn hen te de leverandørspesifikasjo-
ner fra de stør ste fak tu ra kun de ne.

Skjønns ut øv el sen
Kon trol lør Frantz sto for langt unna til å se 
nøy ak tig hvil ken be hand ling bi le ne had de 
gjen nom gått, men på bak grunn av tids for-
bru ket ble det lagt til grunn at bi le ne var 
blitt vas ket både ut ven dig og inn ven dig, og 
støv su get. Noen bi ler had de også blitt 
po lert. For å es ti me re inn tek te ne bruk te 
nemn da virk som he tens pris lis te, og be reg-
net et gjen nom snitt av de van lig ste tje nes-
te ne.

Regn ska pe ne var ikke til å sto le på, og 
nemn da la til grunn at Kari ikke kun ne 
hø res med at det kun var på ob ser va sjons-
da ge ne hun had de unn latt å opp gi kon-
tant inn tek ter.

Nemn da tok ut gangs punkt i virk som he-
tens åp nings da ger som var man dag til og 
med lør dag. Det ble også opp lyst at virk-
som he ten ikke had de stengt i fe rie pe ri oder. 
An tall åp nings da ger ble kon trol lert, og det 
ble inn røm met et skjønns mes sig fra drag 
for da ger med svært lav om set ning.

Til leggs skatt
På bak grunn av oven nevn te ble det kon-
klu dert med at det var be vist ut over en hver 
ri me lig tvil at det var unn dratt om set ning 
og et mi ni mums om fang av den ne. Til-
leggs skatt/skjer pet til leggs skatt ble ilagt 
med tilsammen 60 %, og til leggs av gift 
med til sva rende pro sent sats.

Ak sjer som veder lag for ar beid

Trå bi len AS drev med salg av brukt bi ler. 
Sel ska pet had de be ty de li ge øko no mis ke 
pro ble mer, og sty rin gen av drif ten var 
man gel full. Det ble i slut ten av 2007 tatt 
fle re skritt i et for søk på å red de sel ska pet, 
blant an net ved kon ver te ring av ford rin ger 
til ak sje ka pi tal og en ret tet emi sjon mot 
ak sjo næ re ne. Sel ska pet så i til legg be hov 
for å inn hen te pro fe sjo nell or ga ni sa to risk 
hjelp. Herr Flinck had de fra tid li ge re 
om fat ten de er fa ring med opp ryd ding i små 
og mel lom sto re sel ska per, og sa seg vil lig til 
å bli ar bei den de sty re for mann i Trå bi len. 
Det ble ikke av talt ho no rar for hans 
bi stand, men han krev de at 1/3 av ak sje ne 
ve der lags fritt skul le over fø res til hans to 
barn. Ak sjo næ re ne ak sep ter te det te kra vet, 
og over før te to talt 10 000 ak sjer på ly den de 
kr 100 til bar na.

I ved tak fra skat te kon to ret ble for de len ved 
aksjeervervet an sett skat te plik tig som lønn. 
Ved be reg ning av for de lens stør rel se ble 
emi sjons kur sen på kr 100 pr. ak sje lagt til 

grunn, og skatt yters inn tekt ble for høy et 
med 1 MNOK.

Ak sje ne var ikke ver di lø se
Lig nin gen ble på kla get til skat te kla ge-
nemn da. Skatt yter var enig i at en even-
tuell for del måt te an ses som lønn, men 
an før te at ak sje ne var ver di lø se på er vervs-
tids punk tet. Ved en fu sjon i 2009 ble sel-
ska pet verd satt til 2,5 MNOK, og det måt-
te være inn ly sen de at ver dien på det te tids-
punk tet var ve sent lig høye re enn på 
er vervs tids punk tet for ak sje ne, blant an net 
på bak grunn av at sel ska pet for før s te gang 
på man ge år had de over skudd. Det var for 
øv rig en be ty de lig kor re spon dan se mel lom 
skat te kon to ret og skatt yter i for kant av 
ved ta ket i skat te kla ge nemn da. Det ble 
blant an net frem lagt en verd set tel se, ut ar-
bei det i et ter tid, som vis te at ver dien på 
overtakelsestidspunktet for ak sje ne var 
kr 0, selv om sel ska pet had de po si tiv egen-
ka pi tal på kr 900 000.

Skat te kla ge nemn da fant ikke å kun ne til-
leg ge den frem lag te vur de rin gen for ver-
dien på overtakelsestidspunktet sær lig vekt. 
Den ne var ba sert på his to ris ke tall fra 2003 
til 2007, men tok ikke høy de for en be ty-
de lig eks tra or di nær kost nad for ett av åre-
ne. Det gjen nom snitt li ge drifts re sul ta tet 
som dan net ut gangs punkt for ver di vur de-
rin gen, var der for ikke kor rekt.

Emi sjons kur sen i for kant av ak sje over dra-
gel sen på kr 100 kun ne hel ler ikke leg ges 
til grunn. Emi sjo nen var ret tet mot ek si ste-
ren de ak sjo næ rer, og kur sen kun ne der for 
være på vir ket av ak sjo næ re nes øns ke om å 
red de sine tid li ge re in ves te rin ger el ler de ler 
av dis se.

Sel ska pet had de på overtakelsestidspunktet 
en egen ka pi tal pr. ak sje på kr 30. Den ne 
egen ka pi ta len be sto av lik vi der og lett 
om set te li ge ak ti va hvor det også kun ne 
fore lig ge mer ver di er. Den regn skaps mes-
si ge egen ka pi ta len var der for etter nemn das 
opp fat ning en ned re gren se for ver dien. I 
for kant av fu sjo nen i 2009 solg te bar na 
ak sje ne for kr 50 pr. ak sje. I be gyn nel se av 
2009 for søk te skatt yter å er ver ve ak sjer i 
sel ska pet for kr 60 pr. ak sje, men lyk tes 
ikke. In gen av dis se hen del se ne kun ne 
iso lert sett be nyt tes som pa ra me ter for å 
fast set te ver dien på overtakelsestidspunk-
tet, men var en in di ka sjon på at sel ska pet 
ikke var ver di løst. Skat te kla ge nemn da fore-
tok i til legg en kon kret ver di vur de ring 
ba sert på prin sip pe ne i den frem lag te verd-
set tel ses mo del len, men med en for ut set-
ning om at frem ti di ge pro gno ser skul le 
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til leg ges stør re vekt enn his to ris ke tall. En 
for sik tig vur de ring, hvor det også ble tatt 
hen syn til at regn skap og bok fø ring var 
be hef tet med feil og mang ler, in di ker te en 
ver di pr. ak sje på overtakelsestidspunktet 
på kr 40. Det hef ter na tur lig nok all tid noe 
usik ker het ved verd set tel se av ak sjer, og 
skat te kla ge nemn da fant der for at ver dien 
kun ne fast set tes noe la ve re enn be reg nin-
ge ne in di ker te. Etter et for sik tig skjønn 
hvor det både ble tatt hen syn til den fak-
tis ke egen ka pi ta len og be reg nin ge ne av 
ak sje ver di en, fant skat te kla ge nemn da at 
ver dien kun ne fast set tes til kr 35 pr. ak sje. 
Den skat te plik ti ge for de len ble der for ned-
satt til kr 350 000.

Fast set tel se av inn gangs ver di på 
ar ve de ak sjer
Tann le ge Skrek ken etab ler te i 1999 Rot fyl-
ling AS, hvor hun og ek te fel len var ak sjo-
næ rer med 50 % hver. Ek te fel len døde i 
de sem ber 2002. Ek te pa ret had de fel les eie, 
og skatt yter ble sit ten de i uskif tet bo. Virk-
som he ten ble dre vet vi de re av Fru Skrek-
ken til inn ma ten i Rot fyl ling ble solgt i 
ja nu ar 2005 for 3,5 MNOK. Av salgs sum-
men ved rør te 1,5 MNOK lo ka ler, in ven tar 
og ut styr, mens det res te ren de be lø pet på 2 
MNOK i hen hold til av ta len var be ta ling 
for good will. Etter at for plik tel se ne var 
opp gjort, ble sel ska pet lik vi dert. Ved lik vi-
da sjo nen ble det ut be talt 2,5 MNOK til 
skatt yter, som i selv an gi vel sen ble tatt med 
som veder lag for rea li sa sjon av ak sjer.

Inn gangs ver di en på de ak sje ne skatt yter 
had de eid si den stif tel sen var kr 800 000, 
mens inn gangs ver di en på de ar ve de ak sje ne 
ble på stått å være 2 MNOK, som til svar te 
om set nings ver di en på ar ve tids punk tet. 
Inn gangs ver di en ble ba sert på ei en de le nes 
om set nings ver di re du sert med på hvi len de 
gjeld, net to 1,5 MNOK, og good will på 
2,5 MNOK. Ta pet ved lik vi da sjo nen av 
Rot fyl ling ble be reg net til kr 300 000.

Skatt yter ble vars let om end ring av lig nin-
gen. Etter en om fat ten de kor re spon dan se 
fat tet skat te kon to ret ved tak om at den 
an før te ver dien på de ar ve de ak sje ne ikke 
kun ne leg ges til grunn. Det fore lå uten tvil 
mer ver di er ut over de bok før te, men ikke av 
en slik stør rel se som skatt yter an før te. 
Skat te kon to ret fant etter en kon kret vur de-
ring at den sam le de good wil len i virk som-
he ten kun ne fast set tes til 1 MNOK. Inn-
gangs ver di en på de ar ve de ak sje ne ble fast-
satt til 1,25 MNOK, og ge vins ten ved 
rea li sa sjo nen til kr 450 000.

Var det skjønnsadgang?
Lig nin gen ble på kla get til skat te kla ge-
nemn da og Fru Skrek ken frem la en om fat-
ten de re de gjø rel se med be reg nin ger. For å 
kun ne fra vi ke de frem lag te be reg nin ge ne 
måt te nemn da sann syn lig gjø re at dis se ikke 
var kor rek te, og at det der med fore lå 
ad gang til å fast set te good wil len ved 
skjønn.

Skat te kla ge nemn da be mer ket inn led nings-
vis at sa kens spørs mål gjaldt fast set tel se av 
inn gangs ver di en på 50 % av ak sje ne som 
ble er ver vet ved arv etter ek te fel lens død i 
2002. Arv etter ek te fel le er ikke arveav-
giftspliktig. Spe si al be stem mel sen om 
be grens ning av inn gangs ver di en i skat te lo-
ven § 9–7 kom ikke til an ven del se, og 
inn gangs ver di en for de ar ve de ak sje ne 
skul le der for set tes til om set nings ver di en 
på dødsfallstidspunktet.

Inn tek te ne kom nå fra 
ut leie virk som het
Det fore lå in gen ob jek tiv ver di vur de ring på 
det te tids punk tet, og skatt yter måt te der for 
i ut gangs punk tet kun ne på vi se even tuell 
good will og stør rel sen av den ne. Den 
på ståt te ver dien ble ba sert på sal get av inn-
ma ten mer enn to år i et ter tid. Det te sal get 
skjed de mel lom uav hen gi ge par ter, og 
re pre sen ter te der for et armlengdeprinsipp. 
For skjel len i be reg nin ge ne av good will på 
salgs tids punk tet og dødsfallstidspunktet 
skyld tes ned gang i EBITDA10. Den ne 
ned gan gen før te til at good will ver dien ble 
opp jus tert fra 2 MNOK på salgs tids punk-
tet til 2,5 MNOK på dødsfallstidspunktet. 
Det ble frem lagt en vur de ring, ut ar bei det i 
et ter tid, som be kref tet den ne ver di be reg-
nin gen. Ned gan gen i for tje nes ten fra tann-
legevirksomheten kun ne for kla res ved at en 
av ut øver ne var død. Virk som he tens inn-
tek ter kom etter døds fal let i stør re grad fra 
ut leie av lo ka ler.

Skat te kla ge nemn da kun ne ikke leg ge 
be reg nings me to den som var ba sert på en 
et ter føl gen de hen del se, til grunn. Skatt yter 
had de hel ler ikke lagt frem øv rig do ku-
men ta sjon som kun ne sann syn lig gjø re 
om set nings ver di en. Nemn da fant der for at 
ver diene måt te fast set tes ved et kon kret 
skjønn ba sert på de opp lys nin ge ne om 
tid li ge re drift og frem ti di ge pro gno ser som 
fore lå på dødsfallstidspunktet. Nemn da var 
i tvil, men fant ikke grunn lag for å fra vi ke 
skat te kon to rets vur de rin ger i inn stil lin gen 
om at ver dien av lo ka le ne, in ven ta ret og 
ut sty ret kun ne fast set tes i sam svar med 

10 Selskapets totale driftsinntekter redusert med driftskost-
nader eksklusiv avskrivning. 

skatt yters på stand. Det sprin gen de punk tet 
ble der for den an før te good will ver dien.

Good will i tann le ge virk som het
Ved vur de rin ge ne av goodwillens stør rel se 
la nemn da vekt på føl gen de mo men ter:

I en tann le ge prak sis vil det ofte fore lig ge et 
til lits for hold mel lom tann le gen og pa sien-
te ne. Ver dien av en prak sis vil der for i 
ve sent lig grad være av hen gig av at den 
tid li ge re virk som hets ut øve ren fort set ter 
ar bei det etter en over dra gel se av virk som-
he ten. I hen hold til høy es te retts prak sis11 
skal det ses bort fra per son av hen gig good-
will. Den skat te mes si ge good wil len vil 
der for måt te fast set tes til det be lø pet en 
uav hen gig kjø per vil le be talt i til legg til 
ver dien av ei en de le ne. Good wil len vil le da 
re pre sen te re ver dien av å vi de re fø re en 
igang væ ren de inn ar bei det virk som het kon-
tra å star te en ny. Ved over ta kel se av en 
igang væ ren de virk som het vil kjø pe ren også 
få til gang til f.eks. pa sient kar to tek.

I til legg til tann le ge prak si sen eide Rot fyl-
ling også lo ka ler som ble leid bort til and re 
tann le ger. Den ne ut lei en ga en viss av kast-
ning, og de lang va ri ge leie kon trak te ne vil le 
selv føl ge lig være av ver di for en kjø per. 
Skat te kla ge nemn da la like vel til grunn at 
den mer ver di en en kjø per vil le be talt for 
lo ka le ne, ikke kun ne an ses som skat te mes-
sig good will, men måt te tas hen syn til ved 
verd set tel sen av ei en de le ne.

In nen en kelte li be rale yr ker ek si ste rer det 
bran sje nor mer el ler bran sje an be fa lin ger for 
pri sin gen ved over dra gel se av virk som he ter. 
En verd set tel ses me to de er at good wil len 
set tes til 35 % av brut to om set ning fra-
truk ket ut gif ter til tek ni ker, ten ner, gull og 
lig nen de. Med ut gangs punkt i regn ska pe ne 
for 2001 og 2002 vil le en slik be reg nings-
me to de gitt en good will ver di i sel ska pet på 
ca. 1,3 MNOK. Nemn da øns ket like vel 
ikke å leg ge av gjø ren de vekt på den ne verd-
set tel ses me to den, men den var ett av fle re 
mo men ter som ble tatt med i vur de rin-
ge ne. Nemn da måt te i til legg selv føl ge lig 
også se hen til good will vur de rin gen ved det 
et ter føl gen de sal get, men fant in gen in di-
ka sjo ner på nega tive hen del ser som kun ne 
til si at good will ver dien var blitt re du sert i 
den an gjel den de peri oden.

Etter en to tal vur de ring fant skat te kla ge-
nemn da at virk som he tens sam le de good-
will kun ne fast set tes til 1,5 MNOK, dvs. 

11 Paulsen-dommen, Utv. 2000 side 722; Alst-dommen, 
Utv. 2001 side 740; Skogli-dommen, Utv. 2008 side 
1537. 
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kr 500 000 høye re enn skat te kon to ret la til 
grunn i sitt ved tak. For skatt yter før te den-
ne for høy el sen til at inn gangs ver di en på de 
ar ve de ak sje ne ble for høy et med 
kr 250 000. Den kor ri ger te ge vins ten ved 
lik vi da sjo nen av Rot fyl ling ble be reg net til 
kr 200 000.

Id retts an legg − skat te fri 
in sti tu sjon
Fris kus Sports an legg AS driver alle Fris kus 
Id retts for en ings id retts an legg som be står av 
is hall, hånd ball hall, gar de ro be an legg, 
kunst gress ba ne og gress ba ne.

Skil le mel lom an leggs drift og id retts ak-
ti vi te ter
Fris kus Sports an legg ble stif tet for å få et 
kla re re skil le mel lom drift av an legg og 
id retts ak ti vi te te ne. For en in gen eier 100 % 
av ak sje ne i sel ska pet. Id retts ak ti vi te ten 
or ga ni se res gjen nom grup pe ne Fris kus 
Fotball IF, Fris kus Hånd ball IF, Fris kus 
Id retts sko le IF og Fris kus Is dans IF. For en-
in gen har ca. 1700 med lem mer.

Fris kus Sports an legg ble an sett skat te plik-
tig for inn tekts åre ne 2008 og 2009. Lig-
nin ge ne ble på kla get, men skat te kon to ret 
kon klu der te med at sel ska pet drev med 
er verv, for valt ning og ut leie av fast eien-
dom. At ei en dom me ne ble be nyt tet til 
id rett, som i man ge sam men hen ger er av 
sam funns byg gen de og all mennyt tig ka rak-
ter, kun ne etter skat te kon to rets opp fat ning 
like vel ikke li ke stil les med ikke-er vervs mes-
sig ut leie12.

Skat te kon to rets ved tak ble på kla get til 
skat te kla ge nemn da.

Ak sje sel ska per skal ge ne re re inn tek ter 
for ei er ne
Skat te kla ge nemn da vis te inn led nings vis til 
at ak sje sel ska per er skat te plik ti ge13. Skat te-
lo ven § 2–32 før s te ledd opp stil ler et unn-
tak for sel skap el ler inn ret ning som ikke 
har er verv til for mål.

Formålsvurderingen av gjø res ut fra en kon-
kret hel hets vur de ring. Sent rale momen ter 
er sel ska pets ved tek ter, orga ni se ring og den 
fak tis ke virk som he ten som blir ut øvet.

Det føl ger av sel ska pets ved tek ter at for må-
let er er verv, ut vik ling, ut byg ging, drift og 
ut leie av id retts an legg for na sjo nal og lo kal 
id retts ut øv el se. Sel ska pet skal kun ne en ga-
sje re seg i and re kom mer si el le sel ska per for 
å skaf fe mid ler til å finan siere den pri mæ re 

12  Skatteloven § 2–32 første ledd.
13  Skatteloven § 2–2 første ledd bokstav a.

virk som he ten. Det føl ger vi de re av ved tek-
te ne at virk som he ten ikke har til for mål å 
skaf fe ei er ne øko no misk ut byt te. Et even-
tu elt over skudd skal an ven des til in ves te-
rin ger, drift, ved li ke hold og ut vik ling av 
id retts an leg ge ne.

Etter skat te kla ge nemn das opp fat ning in ne-
holdt ved tek te ne kla re er vervs mes si ge ele-
men ter. De ga like vel klart ut trykk for at 
for må let med virk som he ten ikke var å 
skaf fe øko no misk ut byt te for ak sjo næ re ne, 
men der imot å sik re drif ten av id retts an leg-
ge ne. Sel ska pets ved tek ter trakk etter det te 
ikke en ty dig i ret ning av ver ken skat te fri-
het el ler skatte plikt.

Der som et ak sje sel skap har an net for mål 
enn øko no misk ut byt te for ei er ne, skal 
ved tek te ne in ne hol de be stem mel ser om 
det te14. I til legg til ved tek te nes be stem-
mel se om an ven del se av over skudd, in ne-
holdt dis se også en be stem mel se om an ven-
del se av over skudd ved opp løs ning. Even-
tu elt over skudd ved opp løs ning kun ne ikke 
de les ut som ut byt te, og ei en de le ne vil le 
ikke til fal le ei er ne. Det te var etter skat te-
kla ge nemn das opp fat ning ele men ter som 
trakk i ret ning av skat te fri tak. Ved tekts be-
stem mel se ne ute luk ket like vel ikke et 
er vervs mes sig for mål der som sel ska pet 
ge ne re rer en ikke ube ty de lig ka pi tal opp-
byg ging, og virk som he ten klart blir ut øvet 
med hen blikk på over skudd. At sel ska pet 
eies av en id retts for en ing som gjen nom sin 
virk som het rea li se rer et all mennyt tig for-
mål, el ler at virk som he ten vil le vært skat te-
fri hvis den had de vært dre vet av eierfore-
ningen selv, er ikke av be tyd ning. Nemn da 
vis te i den ne for bin del se til Ernst G. Mor-
ten sen II-dom men15. Etter nemn das opp-
fat ning trakk der for hel ler ikke sel ska pets 
opp byg ging og orga ni se ring en ty dig i ret-
ning av ver ken skat te fri het el ler skatte plikt. 
Det av gjø ren de for skat te kla ge nemn da vil le 
etter det te være hvor dan sel ska pet i prak sis 
had de dre vet sin virk som het.

Nemn da vis te til Lig nings-ABC16 der det 
frem går at orga ni se ring og frem me av 
inter esse for id rett er et ide elt for mål som 
trek ker i ret ning av skat te fri tak, selv om 
virk som he ten er or ga ni sert som ak sje sel-
skap og går med over skudd.

I den ne sa ken var sel ska pets ho ved ak ti vi tet 
drift og ved li ke hold av id retts an legg. 
Spørs må let nemn da måt te ta stil ling til var 
om sel ska pet gjen nom drif ten og ut lei en 

14  Aksjeloven § 2–2 annet ledd.
15  Utv. 2003 side 999.
16  Lignings-ABC 2012/13 side 1082 pkt. 3.4.16.

fak tisk til go de så et ide elt og ikke-er vervs-
mes sig for mål, el ler om sel ska pet ut øvet 
al min ne lig er vervs mes sig ut leie virk som het.

Etter skat te kla ge nemn das syn kun ne sel-
ska pet i ut gangs punk tet ikke iden ti fi se res 
med den virk som he ten som ble ut øvet av 
id retts la ge ne som leie ta ke re. For må let og 
den fak tis ke virk som he ten var å dri ve og 
for val te en byg nings mas se stilt til dis po si-
sjon for uli ke leie ta ke re mot et veder lag. 
Nemn da kun ne ikke se at det te skil te seg 
ve sent lig fra an nen type ut leie virk som het 
med et er vervs mes sig for mål.

Sel ska pets inn tek ter kom fra ut leie av de 
uli ke an leg ge ne, ho ved sa ke lig til grup per 
til knyt tet Fris kus Id retts for en ing, men også 
fra eks terne leie ta ke re som sko ler, bar ne ha-
ger og be drifts id retts lag.

Sel ska pet gikk med over skudd
Regn ska pe ne vis te en år lig om set ning på 
ca. 7 MNOK. Drifts re sul ta te ne for de 
ak tuelle åre ne var mel lom ca. kr 1000 og 
kr 350 000. Etter skat te kla ge nemn das 
opp fat ning var over skud det mar gi nalt for 
et sel skap med en om set ning i den ne stør-
rel ses or den. Nemn da vis te vi de re til at 
sel ska pet år lig mot tok ca. 1,5 MNOK i 
of fent lig støt te.

Sel ska pets øko no mis ke ak ti vi tet had de 
et ide elt for mål
Etter nemn das vur de ring valg te sel ska pet 
gjen nom utleieaktiviteten å leie ut til 
id retts lag- og for en in ger frem for kom mer-
si el le ak tø rer. Skat te kla ge nemn da kom 
der for til at sel ska pets øko no mis ke ak ti vi tet 
ikke sik tet mot et er vervs mes sig for mål, 
men et ide elt for mål om å frem me ut øvel se 
av id rett på alle plan og i en bred del av 
be folk nin gen.

Ut fra en sam let vur de ring av sel ska pets 
ved tek ter, opp byg ging og fak tis ke virk som-
het, kon klu der te skat te kla ge nemn da med 
at sel ska pet ikke had de er verv til for mål, og 
ble skat te fritt etter skat te lo ven § 2–32 
før s te ledd.

Av skjæ ring av un der skudd etter 
skat te lo ven § 14–90
Vi kar AS kjøp te alle ak sje ne i Kon tor støt te 
AS i 2006. Vi kar var en del av et kon sern 
som eks pan der te kraf tig i åre ne før og etter 
opp kjø pet. Kon ser net had de be gren set 
ka pa si tet på kon tor støt te- og regn skaps-
funk sjo ner på opp kjøps tids punk tet.

Kon tor støt te ble stif tet i 1997. Sel ska pet 
drev virk som het in nen regn skaps-, kon tor-



55NR. 2 > 2013

Skatt

støt te-, og vi kar tje nes ter. Sel ska pet had de 
øk ning i an tall an sat te og om set ning frem 
til 2003, da sel ska pet had de 170 an sat te og 
100 MNOK i om set ning.

Virk som he ten var un der av vik ling
Sel ska pet gikk se ne re år med be ty de li ge 
un der skudd og mot tok over fø rin ger fra 
ei er ne frem til opp kjø pet i 2006. Kon tor-
støt te had de pr. 1. ja nu ar 2006 et frem før-
bart un der skudd på 180 MNOK, mens 
an tall an sat te på opp kjøps tids punk tet var 
50. An tall an sat te ble yt ter li ge re du sert i 
et ter føl gen de år, og var 25 i 2010.

Det frem før bare un der skud det ble ut nyt tet 
gjen nom kon sern bi drag fra Vi kars søs ter-
sel ska per i peri oden 2006 til 2010.

Skat te kon to ret var av den opp fat ning at 
un der skud det i Kon tor støt te pr. 1. ja nu ar 
2006 måt te av skjæ res med hjem mel i skat-
te lo ven § 14–90. Etter en sam let vur de ring 
kom kon to ret til at det ikke var be drifts-
øko no mis ke hen syn som var ho ved be grun-
nel sen for Vi kars opp kjøp av Kon tor støt te, 
men der imot mu lig he ten for ut nyt tel se av 
skat te po si sjo nen.

Ved ta ket ble på kla get til skat te kla ge-
nemn da. Kon tor støt te an før te at opp kjø-
pet var mo ti vert ut fra en ge ne rell opp-
kjøpsbasert vekst stra te gi, syn er gi ef fek ter og 
be hov for å styr ke kontorstøttetjenestene.

Skat te kla ge nemn da vis te inn led nings vis til 
at skat te lo ven § 14–90 inne bæ rer at skat te-
po si sjon uten til knyt ning til ei en del el ler 
gjelds post, skal fal le bort der som det er 
sann syn lig at ut nyt tel se av den ge ne rel le 
skat te po si sjo nen er det over vei en de mo ti-
vet for trans ak sjo nen og skat te po si sjo nen 
re pre sen te rer en skat te for del.

Det var ikke tvil somt at det frem før bare 
un der skud det var en skat te po si sjon uten 
til knyt ning til ei en del el ler gjelds post, og 
sel ska pet fikk også end ret ei er for hold som 
føl ge av fu sjon, fi sjon el ler an nen trans ak-
sjon. Skat te kla ge nemn da måt te der for 
vur de re de for ret nings mes si ge mo ti ve ne for 
opp kjø pet sett i for hold til skat te mo ti vet.

Det frem går av for ar bei de ne at det er til-
strek ke lig med sann syn lig hets over vekt ved 
vur de rin gen av de for ret nings mes si ge mo ti-
ve ne opp mot skat te for de le ne, og at kra-

vene til de for ret nings mes si ge mo ti ve ne vil 
være tyng re jo stør re skat te for de len er17.

In gen for ret nings mes sig be grun nel se
Nemn da pek te også inn led nings vis på at 
det fore lig ger svært be gren set retts prak sis 
knyt tet til skat te lo ven § 14–90 og enda 
mind re prak sis knyt tet til sa ker med igang-
væ ren de virk som het.

Skat te kla ge nemn da be mer ket at vekst stra-
te gi i seg selv nep pe var til strek ke lig som 
for ret nings mes sig be grun nel se for å er ver ve 
et sel skap med et så pass be ty de lig un der-
skudd.

Nemn da vur der te i hvil ken grad Vi kar-
kon ser nets øv rige sel ska per kun ne øke sitt 
salg og for tje nes te gjen nom å styr ke til gan-
gen til Kon tor støt tes tje nes ter. Skat te kon-
to ret an mo det fle re gan ger om at Vi kar 
sann syn lig gjor de syn er gi er, krys salg etc., 
men uten at det inn kom noen for søk på å 
på vi se sli ke virk nin ger. Etter skat te kla ge-
nemn das opp fat ning had de sel ska pet ikke i 

17  Ot.prp. nr. 1 (2004–2005) pkt. 6.5.7.4. 
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Tid fes ting av inn be talt 
pen sjons pre mie
Skat te kla ge nemn da ved Sen tral skat te kon to ret for stor be drif ter be hand let ny lig et 
spørs mål om tid fes ting av pen sjons pre mi er, som kan være av inter esse for de som har 
pre mie inn be ta lin ger til uli ke pen sjons ord nin ger.

Bruk bil det golf hvor som helst 
med bil de teks ten:

INN BE TA LING AV PEN SJONS-
PRE MI ER: Skat te lo ven har en 
sær skilt tids frist knyt tet til inn be ta-
lin ger av pen sjons pre mi er (31. 
mars).

Det te er også et tids ak tu elt spørs mål, idet 
skat te lo ven har en sær skilt tids frist knyt tet 
til inn be ta lin ger av pen sjons pre mi er (31. 
mars). Spørs må let som var til be hand ling 
gjaldt tid fes ting av inn be talt pre mie, og var 
i hoved sak knyt tet til den sær skil te re ge len 
i sktl. § 6–46 fjer de ledd.

Fak tum i sa ken
En skatt yter krev de i selv an gi vel sen for 
inn tekts året 2010 fra drag for hele inn be ta-
lin gen av pen sjons pre mi en til et livs for sik-
rings sel skap. Inn be ta lin gen ble fore tatt i 
ja nu ar 2011 og gjaldt en yt el ses pen sjons-
ord ning. Pre mi en ble inn be talt på for-
skudd og kun 1/12 av pre mi en gjaldt 
2010, mens res ten knyt tet seg til 2011. 
Sel ska pet la til grunn at hele pre mi en var 
opp of ret og tid fes tet i 2010 med hen vis-
ning til sktl. § 6–46 fjer de ledd.

Skatt yters kla ge
Skatt yters ho ved ar gu ment for tid fes ting til 
2010 var at pre mi en var inn be talt med 
en de lig virk ning in nen tre-må ne ders fris-
ten i sktl. § 6–46 fjer de ledd. Det te måt te 
opp fat tes som en spe si al re gel for tid fes ting. 
Det føl ger av før s te ledd i sam me be stem-
mel se at det fore lig ger fra drags rett for pen-
sjons pre mi er. Både tidfestings- og oppof-
ringskravet var der med opp fylt, og hele 
pre mi en kun ne der for fra drags fø res i 2010.

Slik sel ska pet tol ket be stem mel sen var 
kra vet til tid fes ting for 2010 opp fylt ved at 
pre mie be lø pet var be talt in nen tre må ne der 
etter inntektsårets ut løp. Det te gjaldt selv 
om pre mie be lø pet også om fat tet sto re de ler 
av 2011. Sel ska pet la der med til grunn at 
sktl. § 6–46 fjer de ledd ga en guns ti gere 

tid fes ting enn det som føl ger av de al min-
ne li ge tid fes tings re gle ne i sktl. § 14–2.

Skat te kla ge nemn das ved tak 
(2010–026SKN)
Spørs må let i sa ken drei de seg ho ved sa ke lig 
om tolk nin gen av sktl. § 6–46, men 
nemnda måt te også knyt te noen be merk-
nin ger til de van li ge tid fes tings re gle ne i 
sktl. § 14–2. Sktl. § 6–46 fjer de ledd har 
føl gen de ord lyd:

«(4) Fra drag kan kre ves når pre mi en, til-
skud det el ler inn skud det etter før s te og 
an net ledd er en de lig be talt til pen sjons-
ord nin gen in nen tre må ne der etter ut gan-
gen av ved kom men de inn tekts år.»

Ho ved re ge len om fra drag føl ger av sktl. 
§ 6–1 før s te ledd:

til strek ke lig grad på vist syn er gi er og/el ler 
krys salg.

Kon tor støt te had de 50 an sat te på opp-
kjøps tids punk tet, men svært lite an net av 
ver di er og ei en de ler. I åre ne etter over ta kel-
sen ble an tall an sat te i kontorstøttetjenes-
ten hal vert sam ti dig som Vi kar-kon ser net 
som hel het voks te kraf tig. Etter nemn das 
opp fat ning var det te en klar in di ka sjon på 
at over ta kel sen av sel ska pet før te til en 
be ty de lig over ka pa si tet på dis se tje nes te ne i 
for hold til kon ser nets be hov. Nemn da 
pek te vi de re på at kom pe tan sen var knyt tet 
til et be gren set an tall an sat te og at dis se 
ikke re pre sen ter te noen kri tisk el ler ver di-
full kom pe tan se for kjø per. Ver dien måt te 

der for sies å ha vært be gren set for Vi kar og 
kon ser net som hel het.

Skat te po si sjo nens no mi nel le ver di var 180 
MNOK, noe som til svar te en skat te be spa-
rel se på ca. 50,4 MNOK. Skat te kla ge-
nemn da vis te til at ned dis ko nte ring og 
usik ker het rundt mu lig he ten til an ven del se 
av skat te po si sjo nen vil le føre til at den 
re el le ver dien var la ve re enn den no mi nel le. 
Nemn da tok ikke di rek te stil ling til skat te-
po si sjo nens re el le ver di, men fant at den ne 
uten tvil var be ty de lig. Det frem gikk blant 
an net av Kon tor støt tes års be ret ning for 
2006 at sel ska pet for ven tet å kun ne ut nyt te 
det skat te mes si ge un der skud det til frem fø-
ring ved kon sern bi drag. Skat te po si sjo nen 

ble forøvrig også fullt ut nyt tet i åre ne 2006 
til 2010.

Skat te kla ge nemn da kon klu der te med at 
opp kjø pet var over vei en de skat te mes sig 
mo ti vert. Det frem før bare un der skud det 
på 180 MNOK ble der for av skå ret etter 
skat te lo ven § 14–90.

Til leggs skatt ble ilagt.


