
54 NR. 2 • 2020

AV GIFT

Trans ak sjons kost na der 
og mva – nytt ka pit tel

2019 er av slut tet og bø ke ne 
be gyn ner å luk kes. Det sam-
me kan sies om sa ga en om  
trans ak sjons kost na der og 
fra drags rett for moms. Her 
mang ler imid ler tid noen 
 kapit ler før vi kan leg ge bort 
boka – sær lig ka pit te let om 
fra drags ret ten ved opp-
kjøp og inn fu sjo ne ring av 
selskap.

Fra drags rett for trans ak sjons kost na der 
har vært oppe for retts sy ste met ved 
fle re an led nin ger. Spørs må let går i 
ho ved sak ut på om kost na de ne ved 
opp kjøp av av gifts plik tig virk som het 
er fra drags be ret ti ge de for di de an s es 
som re la tert til av gifts plik tig virk som-
het. Dom sto le ne har hit til kon klu dert 
med nei, ba sert på at kost na de ne en ten 
har blitt an sett som re la tert til 
avgiftsunntatt om set ning (ved salg av 
ak sjer/sel skap) el ler en ikke-av gifts plik-
tig ak sje ei er-ak ti vi tet (ved kjøp av 
ak sjer/sel skap), el ler en kom bi na sjon 
av dis se (Skå rer Syd).

Det som skil ler opp kjøp med på føl-
gen de inn fu sjo ne ring fra de øv ri ge 
til fel le ne, er at trans ak sjo nen ikke kan 
knyt tes til noen ikke-av gifts plik tig 
ak ti vi tet hos det opp kjø pen de sel skap. 
Ved inn fu sjo ne ring av sel ska pet fjer nes 
ak sjo nær ele men tet hos det opp kjø-
pen de sel ska pet, og det er tvil somt om 
kjøp av sel skap kan an s es som 

avgiftsunntatt om set ning på kjø pers 
hånd. Hos det opp kjø pen de sel ska pet 
er det da van ske lig å på vi se noen and re 
for mål med opp kjø pet, enn de 
næ rings mes si ge (av gifts plik ti ge) for mål 
opp kjø pet måt te ha.

Kla ge nemn das be hand ling av 
spørs må let

His to ri en om fra drags rett ved kjøp og 
inn fu sjo ne ring av sel skap ble ny lig 
på be gynt ved skatte kla ge nemn das 
av gjø rel se i Skatte kla ge nemn da 
NS137/2019. Det te er før s te gan gen 
spørs må let set tes på spis sen for kla ge- 
og dom stols ap pa ra tet. Sel ska pet had de 
her kjøpt et an net sel skap i sam me/
til knyt tet bran sje, og se ne re inn fu sjo-
nert det te. Nemn da kom her til at 
hel ler ikke i inn fu sjo ne rings-til fel le ne 
er det grunn lag for å inn røm me fra-
drag for det opp kjø pen de sel ska pet. 
Det te var kan skje ikke rent uven tet, 
men som all tid i dis se trans ak sjons sa-
ke ne, så er det verdt å ta en kri tisk titt 
på be grun nel sen.

Det sen tra le for nemn das/sek re ta ri a tets 
be grun nel se sy nes å være ut ta lel se ne i 
Skå rer Syd om at et kjøp ut gjør 
avgiftsunntatt om set ning:

«Det vi ses sær lig til Høy es te retts av gjø-
rel se i HR-20 171 851-A (Skå rer Syd 
Holding), hvor det i av snitt 28 frem-
kom mer at unn ta ket for fi nan si el le 
tje nes ter i mer ver di av gifts lo ven § 3–6 
bok stav e både om fat ter kjøp og salg 
av ak sjer.»

Som jeg på pe ker i min ar tik kel i Re vi-
sjon og Regn skap 1–2018 skal man 
imid ler tid være for sik tig med å ta 
ut sag net i Skå rer Syd-dom men på 
or det her. Det er svært van ske lig å 

finne noen re ell be grun nel se for at et 
kjøp ut gjør avgiftsunntatt om set ning 
et ter mval. § 3–6. Det te syns punk tet 
støt tes også av ut ta lel se ne til skatt øst i 
en et ter føl gen de svar ar tik kel i Re vi sjon 
og Regn skap 3–2018. Iføl ge Skatt øst 
kan:

«ver ken sta tens an førs ler el ler ret tens 
be merk nin ger [] for stås som at «kjøp» 
skal være ens be ty den de med «om set-
ning».

For di unn ta ket i mval. § 3–6 byg ger 
på at sel ska pet må ha en «om set ning» 
for at unn ta ket skal kom me til an ven-
del se, kan det van ske lig ar gu men te res 
for at kjø per av et sel skap fore tar noen 
avgiftsunntatt hand ling et ter mval. 
§ 3–6.

I sam me ar tik kel for kla rer skatt øst 
doms re sul ta tet i Skå rer Syd med at:

«Et ter vår opp fat ning er Høy es te retts 
oven nevn te be merk nin ger, om at både 
kjøp og salg av ak sjer er unn tatt fra 
av gift, knyt tet til be trakt nin gen om at 
SSH måt te an s es for å ha en avgifts-
unntatt ak sje ei er ak ti vi tet».

Det te sy nes å være en tref fen de for stå-
el se av Skå rer Syd-dom men, som gir 
en for klar lig be grun nel se for dom mens 
re sul tat. Syns punk tet byg ger på at det 
å eie ak sjer ikke ge ne re rer av gifts plik tig 
om set ning i seg selv. De di rek te inn tek-
te ne som kom mer av ak sje eiet, er kun 
fi nan si el le, som even tu el le ut byt ter, 
ak sje ge vinst, mv. Hvis for må let med et 
opp kjøp kun er av en slik fi nan si ell 
ka rak ter, fore lig ger det ikke fra drags-
rett, selv om det opp kjøp te sel ska pet er 
i sam me bran sje.

Ju rist
Mar kus D. Wrold sen
Part ner Val ue Tax



55NR. 2 • 2020

AVGIFT

Opp kjøp med på føl gen de inn fu sjo ne-
ring stil ler seg imid ler tid i en an nen 
ka te go ri. Ved inn fu sjo ne rin gen fjer nes 
de fi nan si el le inn tek te ne hos det opp-
kjø pen de sel ska pet. Det opp kjø pen de 
sel skapet vil ikke få noen fi nan si el le 
ut byt ter fra det opp kjøp te sel skapet. 
Et ter for hol de ne vil det også kun ne 
være van ske lig å se for seg at opp kjø pet 
er gjort med tan ke på se ne re vi de re salg 
av sel ska pet med ge vinst. Det vil da 
være van ske li ge re å ar gu men te re for at 
for må let med opp kjø pet er å ut ø ve 
ak sje ei er ak ti vi tet, el ler an nen ikke-av-
gifts plik tig ak ti vi tet hos det opp kjø-
pen de sel ska pet – da det rent fak tisk 
ikke vil bli dre vet noen ak sje ei er ak ti vi-
tet hos det opp kjø pen de sel ska pet. 
Ver ken mer ke lap pen «ak sje ei er ak ti vi-
tet», el ler for så vidt Skå rer Syd, sy nes 
da uten vi de re å være et ar gu ment for å 
nek te fra drag for trans ak sjons kost na-
de ne i de til fel le ne hvor det opp kjøp te 
sel ska pet er ment inn fu sjo nert et ter 
opp kjø pet.

Hva skjer med ak sje ei er ak ti vi te ten 
ved inn fu sjo ne rin gen?

Selv om det er på det rene at det ikke 
vil fore lig ge noen ak sje ei er ak ti vi tet hos 
det opp kjø pen de sel ska pet et ter fu sjo-
nen, vil det li ke vel som re gel være på 
det rene at det også har lig get et fi nan-
si elt for mål bak opp kjø pet. Det er sjel-
den man kjø per et sel skap uten tan ke 
om at sel ska pet vil kun ne ge ne re re 
po si tiv ka pi tal av kast ning/ut byt ter for 
frem ti den. Mu lig he ten til ge vinst ved 
ver di stig ning på de kjøp te ak sje ne vil 
som re gel være van ske lig å gjen fin ne, 
men tan ken om at opp kjø pet vil kun-
ne lede til en po si tiv ka pi tal av kast ning 
i seg selv – hvil ket ikke nød ven dig vis 
vil være et fra drags be ret ti get for mål – 
vil ofte lig ge in takt.

Spørs må let er så hvor dan det te for må-
let skal be hand les når det opp kjøp te 
sel ska pet er ment inn fu sjo nert:
• Skal man fort satt ta hen syn til 

av kast nings mu lig he ten som det 
opp kjø pen de sel ska pet får, eks em-
pel vis i form av tenk te frem ti di ge 
ut byt ter? Og hvor dan blir even tu elt 
for hol det mel lom det fi nan si el le 

for må let og even tu el le på vi se li ge 
in du stri el le for mål?

• Blir av kast nings mu lig he ten av en 
av le det og «be drifts øko no misk» 
ka rak ter et ter fu sjo nen, slik at det 
ikke skal tas hen syn til det te for må-
let, jf. Bow ling-dom men?

• Kan man ar gu men te re med at de 
næ rings mes si ge for mål med opp-
kjø pet kun ut gjør en be drifts øko-
no misk til knyt ning, selv der de kan 
på vi ses og kvan ti fi se res?

• Med fø rer fu sjo nen at av kast nings-
mu lig he ten flyt tes til ei er ne av det 
opp kjø pen de sel ska pet, slik at det 
re elt sett er et spørs mål om (de ler 
av) trans ak sjons kost na de ne skal 
til ord nes ei er ne av det opp kjø-
pen de sel skap?

• Hvor dan skal even tu ell for de ling 
mel lom de fi nan si el le og næ rings-
mes si ge for mål fore tas?

Spørs må le ne man kan stil le her er 
man ge og van ske li ge, og det fin nes 
sik kert fle re. Mitt øns ke er at spørs må-
le ne stil les, i ste det for å sky ves un der 
tep pet med Skå rer Syd-kos ten. I den ne 
sam men heng er det vik tig å po eng te re 
at vi har in gen hovedformålslære in nen 
moms, og det må pre su me res at sel ska-
pe ne kan ha mer enn ett for mål med 
et opp kjøp – også næ rings mes si ge.

Be vis vur de rin gen

Til for svar for re sul ta tet i kla ge nemn-
das av gjø rel se, ble det i et pri vat forum 
ny lig ar gu men tert med at inn fu sjo ne-
rin gen skjed de i en se ne re ter min enn 
over dra gel sen – til lett hum ring fra 
sa len. Et ter min opp fat ning er imid ler-
tid det te et høyst re le vant mo ment.

Kost na der må som kjent være til bruk 
i av gifts plik tig virk som het for å være 
fra drags be ret ti ge de, og til bruk-vur de-
rin gen skal vur de res på kost nads tids-
punk tet. Der som det går lang tid fra 
opp kjø pet skjer og sel ska pet inn fu sjo-
ne res, stil ler man be vis mes sig sva ke re 
for at det fore lå noen re ell plan om å 
inn fu sjo ne re sel ska pet da kost na den 
ble på dratt. Jo leng re tid som går fra 
opp kjøp til inn fu sjo ne ring, jo ster ke re 
krav bør det stil les til øv ri ge be vi ser i 
sa ken for at det opp kjøp te sel ska pet 

fak tisk var ment inn fu sjo nert – på 
kost nads tids punk tet. Hvor dan det te 
stil ler seg i den ne ak tu el le kla ge sa ken 
er det van ske lig å si noe om, da det te 
ikke sy nes å være vur dert.

Av slut ten de be merk ning

Da jeg be gyn te på den ne ar tik ke len, 
had de jeg tenkt å av slut te med et 
av snitt om at jeg had de hå pet på en 
mer ny an sert vur de ring av et spe sia li-
sert or gan som skatte kla ge nemn da. 
Men da jeg så at in tet mind re enn 
80 % av de be hand len de med lem me ne 
i nemn da var per so ner som ikke sy nes 
å være spe sia lis ter på mva, gikk luf ten 
litt ut av både den bal lon gen og meg 
per son lig. Det er for all del høyt sko-
ler te og ev ne ri ke per so ner som sit ter i 
nemn da, med svært høy kom pe tan se 
på and re skat te retts li ge fag. Men er det 
slutt på at kla ge nemn da er et spe sia li-
sert or gan?

Selv føl ge lig er det mye let te re for alle 
par ter å støt te seg på den litt uhel di ge 
ut ta lel sen i Skå rer Syd om at unn ta ket 
i mval. § 3–6 om fat ter både kjøp og 
salg av ak sjer, men om man er på jakt 
et ter et rik tig re sul tat, er det kan skje 
en litt for lett vint vei til må let, som 
gjør at man ri si ke rer å bli dis ket 
un der veis. Det er i hvert fall min 
 opp fat ning.


