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EKSAMEN I JURIDISKE VALGEMNER  

HØST 2011 

 

JUS5980 – Skatterett 

Eksamensoppgave: 

Inntektsskattespørsmål om aksjegevinster hvor selskap og aksjonær er hjemmehørende/bosatt i ulike 

stater, etter norsk intern rett og internasjonal skatterett. (Utflyttingsskatt og grenseoverskridende fusjoner 

og fisjoner skal ikke behandles.) 

Den nordiske skatteavtalen, OECDs mønsteravtale eller en annen skatteavtale kan legges til grunn for 

besvarelsen. 

Sensorveiledning: 

Stoff til oppgaven kan først og fremst hentes fra Zimmer/BAHR: Bedrift, selskap og skatt (2010) kap 12 

(aksjonærmodellen)  og 13 (fritaksmetoden) og Zimmer : internasjonal inntektsskatterett (2009) s. 222-225. 

Oppgaven må anses som sentral og neppe spesielt krevende. En utfordring ligger i å håndtere på en ryddig 

måte de ulike dimensjonene i oppgaven: norsk rett – skatteavtaler, selskaper – personer, inn til – ut av 

Norge, EØS – ikke EØS. De mange dimensjonene gjør også flere ulike disposisjonsmåter mulig.  Her velges 

en hovedinndeling i aksjonærmodell  -  fritaksmetode, og under hver av disse først 

bosatt/hjemmehørendes aksjer i utenlandske selskaper og dernest utlendingers aksjer i norske selskap.  

Som ventet finnes en rekke varianter i besvarelsene. Det viser seg at de som behandler aksjonær i utlandet 

først, lett får problemer med å komme hensiktsmessig inn i fritaksmetoden. 

Oppgaven burde ikke by på vesentlige avgrensningsspørsmål. Når det spørres om ”inntektsskattespørsmål” 

, omfatter det ikke bare retten til å skattlegge, men også andre regler med særlig interesse internasjonalt, 

fx gevinstberegningsregler (fx ubenyttet skjerming), men naturligvis bare i den utstrekning spørsmålet har 

interesse i den grenseoverskridende kontekst. Oppgaven inviterer ikke til å ta opp hva som skal til for 

selskap er hjemmehørende eller person bosatt i Norge. Mange tar likevel opp dette, men det kan ikke gi 

uttelling i denne oppgaven. Siden oppgaveteksten bare nevner kapitalgevinster, må det anses forsvarlig å 

avgrense mot tap (noe som særlig har betydning for tap på porteføljeaksjer etter fritaksmetoden).En del 

avgrenser uttrykkelig slik. Men det må også være greit å ta det med, men svært få gjør det.  Noen få 

behandler aksjeutbytte også, men det faller klart utenfor. En del gir seg inn på en rekegjørelse for 

gevinstbeskatningsreglene i sin alminnelig (herunder gevinstberegning), men det kan ikke gi noen uttelling. 

I det følgende gis nærmest bare en disposisjon. 

1. Innledningen kan gjøres kort. Det er neppe behov for bredere redegjørelser for aksjonærmodell og 

fritaksmetode, men hovedregelen kan skisseres. Et kort historisk riss, med overgang fra RISK-metode 
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og den rollen utvikingen i EØS-retten spilte i den forbindelse (riktignok direkte for aksjeutbytte) kan 

gjøre seg, men er ikke nødvendig, og få eller ingen har noe særlig om dette.  

2. Personlig aksjonær  

2. Bosatt i Norge, aksjer i utenlandsk selskap.  

 Skattepliktig gevinst, § 10-31 gjelder også utenlandsk selskap; det følger av hjemmelskjeden 

§ 10-31 jf § 10-30 jf  § 10-1 jf. § 2-2, 1. ledd e.  Og følger for så vidt også av § 5-1, 2. ledd jf. § 

2-1, 9. ledd. Svært mange henviser bare til § 2-1, 9. ledd, men det er strengt tatt ikke 

tilstrekkelig, for selv om globalinntektsprinsippet gjelder, kreves det jo også internrettslig 

hjemmel for at den aktuelle inntektsposten (her aksjegevinst) skal være skattepliktig. Men 

det bør neppe trekkes noe særlig for dette. 

Rett til fradrag for ubenyttet skjerming, ingen begrensning i sktl. § 10-12. Poeng at det ikke 

begrenset til aksjer i selskap i EØS-land. Mange nevner retten til skjerming som ledd i en 

generell fremstilling, uten å få dette poenget frem. 

Norge forbeholdt skattleggingsrett i skatteavtale, NSA art. 13.6., med unntak i art. 13.2. 

Ingen deling av beskatningsretten, slik det er for aksjeutbytte.  Det er forsvarlig, men ikke 

nødvendig (og trolig ikke noe særlig lurt), å gå inn på NSA art. 13.7. 

2. Bosatt i utlandet, aksjer i norsk selskap  

Som hovedregel ikke internrettslig hjemmel til skattlegging. Motsatt hvis aksjen knyttet til 

filial iht. § 2-3, 1. ledd b. I så fall også rett til å utnytte ubenyttet skjerming ved salg. 

Skatteavtalene art. 13 (NSA art. 13.3) gir gjennomgående rett til slik skattlegging av gevinst 

på aksjer ved fast driftssted. 

3. Aksjeselskap som aksjonær  

3. Hjemmehørende i Norge  

Dette blir oppgavens klart tyngste del. Oppgaven her er å redegjøre for begrensningene i 

fritaksmetoden sktl. § 2-38, 3. ledd – aksje i selskap i lavskatteland, innenfor og utenfor EØS 

og portføljeaksjer i andre land. De kompliserte reglene om grensen for tapsfradrag kan tas 

med (jf det som er sagt om tap under avgrensning foran). Hva som er avgjørende for at 

selskap er hjemmehørende i en EØS-stat, og hva det innebærer at selskapet må være reelt 

etablert og drive reel virksomhet, likeså. Gjennomgående er besvarelsene nokså summariske 

om dette. Den som gjør noe mer ut av det, bør honoreres. 

Slik oppgaveteksten er formulert, omfattes også salg av aksjer i NOKUS av oppgaven, dvs 

sktl. § 10-68. Vær obs på at kap. 17 i Zimmer/BAHR ikke hører med til lærestoffet, slik at det 

er fremstillingen i internasjonal inntektsskatterett s. 341 som angir rammen for hva som kan 

forventes.  Bare få er inne på dette. 

Skatteavtalene vil stort sett ikke begrense beskatningsretten.Skjønt dette er vel i prinsippet 

omstridt for NOKUS.) Hvis aksjer er knyttet til skattyters faste driftssted i utlandet, må Norge 

gi kredit for skatt i den annen stat. 
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3. Hjemmehørende i utlandet  

Utgangspunktet er som for personlige aksjonærer: Internrettslig hjemmel mangler. 

Hvis aksjen knyttet til filial i Norge, vil det utenlandske selskapet være omfattet av 

fritaksmetoden som subjekt, og gevinsten vil derfor være skattefri.  I motsetning til 5. ledd 

for kildeskatt på aksjeutbytte, må det gjelde også om selskapet er hjemmehørende utenfor 

EØS. Noen vil kanskje få med seg at heller ikke treprosentskatten vil gjelde her, jf 6. ledd. 

§§§§§§ 

De fleste klarer de store hovedregler. Evnen til fullstendighet og ryddighet skiller ganske 

tydelig, og en del kand har problemer her. En type svakhet er at kand skriver mye om 

bosted, alminneilg gevinstbeskatningsregler osv. og tilsvarende mindre om det oppgaven 

spør om. Mange kand overser spørsmålene omkring utlendingers filial i Norge. Noen er 

åpenbart ikke klar over at mønsteravt ar. 13.5/NSA art. 13.6 gjelder også for aksjegevinster. 

Hos en del blir skatteavtalenes fremstilt separat og uten å knyttes opp mot reglene i intern 

rett. De fleste får frem hvordan fritaksmetoden kommer inn i bildet, men noen få tuller også 

med dette. 

For toppkarakter må de sentrale spørsmålene være sett og behandlet riktig på en rimelig 

fyldig måte. Det må gå an å få toppkarakter selv om unntakene fra fritaksmetoden er noe 

summarisk behandlet; det kan vel overhodet diskuteres hvor langt inn i detaljer oppgaven 

rekker. For ståkarakter må iallfall de store hovedregler være noenlunde riktig gjengitt. 

 

 

 


