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Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer 

Om formålet med forelesningsoppgavene og med denne gjennomgåelsen vises det til tilsvarende 

notat om forelesningsoppgavene i internasjonal skatterett.  

Ikke alle oppgavene omtales her. 

 

Oppgave 2. 

Etter asl. § 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000 i utbytte. 

Men begrensningen i § 8-1, 2. ledd slår inn her: Egenkapitalen etter balansen er 2 700 000 

(aksjekapital + overkursfond + annen egenkapital), og ti prosent av dette er 2 500 000 som altså 

representerer en nedre grense. Selskapet kan altså bare dele ut 200 000 i utbytte.  

 

Oppgave 3. 

Aksjekapital og overkursfond er sammensatt av både innbetalt og ikke innbetalt kapital: 

Aksjekapital: 

Opprinnelig innbetalt   500 

Dernest fondsemisjon  300 

Dernest kapitalutvidelse 700 

Overkursfond: 

Fri EK fra tidl reservefond 200 

Overkurs ved nytegning  800 

a. Hvis tas fra annen egenkapital, er alt skattepliktig utbytte. 
 

b. Hvis tas ved nedskrivning av aksjekapital, skal utbetaling først anses å gjelde fondsemisjonen 
(sktl. § 10-11, 5. ledd), og denne er ikke innbetalt kapital etter sktl. § 10-11, 2. ledd. 300 blir 
altså skattepliktig, mens 700 er skattefri som tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital.  
 

c. Hvis tas fra overkursfondet, kan skattyter etter praksis velge hvilke verdier som skal anses 
utdelt. Men her blir uansett 200 skattepliktig (fordi ikke anses som innbetalt kapital) og 800 
skattefri. 
 

Skattyterne kan trolig komme optimalt ut på denne måten: 

800 tas ut fra overkursfondet, skattefritt. 

Det foretas nedsettelse av aksjekapital med 300, men med overføring til annen egenkapital, altså 
ikke med utdeling til aksjonærene. Skattyterne må trolig kunne velge at dette er de 300 som kom til 
ved fondsemisjon, selv om sktl. § 10-11, 5. ledd ikke gjelder direkte fordi det ikke er tale om 
utbetaling til aksjonærene. Jf. at aksjonærene generelt har valgrett mht. utbytteutdeling eller 
kapitalnedsettelse og om utdeling fra overkursfond tas fra det ene eller andre.  
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Det foretas så aksjekapitalnedsettelse med 200 med utbetaling til aksjonærene. Dette vil nå være 
tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital fordi det ikke lenger er aksjekapital skapt ved fondsemisjon.  

 

Oppgave 6. 

M Ltd. er omfattet av fritaksmetoden, sktl. § 2-38, 1. ledd  k jf. 5. ledd (forutsatt at reelt etablert osv. 
i UK), og ikke omfattet av treprosentregelen (6. ledd). Utbyttet er altså skattefritt.  

Peter Hill er skattepliktig til Norge for utbyttet iht. sktl. § 2-3, 1. ledd c jf. § 10-13, 1. ledd, men har 
krav på skjerming iht. § 10-13, 2. ledd 

M Inc. er i og for seg omfattet av § 2-38, 1. ledd, men rammes av 5. ledd fordi ikke hjemmehørende i 
EØS-stat. Utbyttet er altså skattepliktig i Norge iht. § 2-3, 1. ledd c jf § 10-13.  

Bill Bush er skattepliktig etter § 2-3, 1. ledd c jf. § 10-13, 1. ledd og har ikke krav på skjerming.  

 

Oppgave 7.  

a. Ja, ikke vilkår at morselskapet er norsk, sktl. § 10-4, 1. ledd siste punktum.  
 

b. Ja, også X skal anses som norsk selskap iht. § 10-4, 1. ledd, 1. punktum. 
 

c. Ja, spiller ingen rolle hvor selskapet driver virksomhet.  
 

d. Ja, jf. sktl. § 10-4, 2. ledd, alle vilkårene for å likestille X med norsk selskap er oppfylt.  
 

e. Sktl. § 10-4, 2. ledd gjelder ikke hvor selskapet er hjemmehørende utenfor EØS. Men det  
antas i adm praksis at skatteavtalenes forbud mot diskriminering av utenlandske selskapers 
faste driftssteder pålegger å gi fradrag for konsernbidrag her, se fx Int. innt. s. 275.  
 

f. Ja, begge selskaper skal likestilles med norske.  
 

g. Dette faller utenfor § 10-4, 2. ledd. Men det er ikke fullt ut avklart om EØS-avtalen likevel 
krever at det gis fradragsrett i visse tilfeller. Sak C-231/05 Oy AA taler mot, men fortsatt 
åpent spørsmål hvor det er tale om bidrag til datterselskap og hvor det er klart at 
underskudd i dette ikke kan utnyttes på annen måte.  I svensk rett er det antatt at ECJs dom i 
Marks and Spencer-saken da krever at fradrag gis. Spørsmålet er ikke avklart i norsk rett.  
 

 Oppgave 8. 

A kan ikke gi k-bidrag til B direkte pga vilkåret om at bidraget må være lovlig selskapsrettslig, jf.  asl. § 
8-5, 2. ledd jf. § 8-1 til § 8-4.  

Men B kan gi k-bidrag til A uten fradrag (slik fradragsrett foreligger heller ikke fordi alminnelig inntekt 
er negativ).  Bidraget er ikke skattepliktig hos A pga. sktl. § 10-3, 1. ledd, 2. punktum.  Dette bidraget 
gir A fri egenkapital, og A kan nå gi k-bidrag til B med fradragsrett. I praksis synes det akseptert at 
dette ikke kan rammes som omgåelse. Riktignok har transaksjonsmønsteret preg av en ”sirkel” uten 
større reelt innhold, men i favør av standpunktet taler at det man oppnår, er i god overensstemmelse 
med konsernbidragsreglenes formål.  
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Resonnementet forutsetter at k-bidrag skal regnes som fri egenkapital hos det mottakende 
selskapet. Dette er ikke helt innlysende (selv om det jo må være tatt fra fri EK hos yteren, jf. asl. § 8-
5) fordi det regnskapsmessig skal anses som innbetalt kapital etter rskl. § 6-2, 1. ledd C nr. 3. I 
administrativ praksis er det likevel akseptert at dette anses som fri egenkapital aksjerettslig, og 
dermed er det lovlig, se fx BFU 22/05.  

 

Oppgave 9. 

Salg av underskuddselskap.  Kjøper har interesse av bankinnskuddet og muligheten for å fremføre 
underskuddet (fx mot konsernbidrag fra egne selskaper); han er villig til å betale noe for 
fremføringsretten, men ikke for det hele fordi det er en risiko knyttet til det. Selger er interessert i å 
utnytte underskuddet på en eller annen måte når han ikke selv kan utnytte fremføringsretten.  

Spørsmålet blir om dette rammes av skt. § 14-90.   

 

Oppgave 10.  

Ås kan omdanne med kontinuitet etter fsfins regler, ved å skyte driftsmidler, varelager og 
underskudd inn i aksjeselskapet, men holde den faste eiendommen utenfor (jf. fsfin. § 11-20-5, 2. 
ledd). Så kan han stifte et nytt AS og enten skyte den faste eiendommen inn som aksjekapital, men 
uten skattemessig kontinuitet, eller overdra eiendommen til selskapet.  

 

Oppgave 11. 

Det var tidligere en regel om at eierstrukturen som var etablert ved omdannelsen, måtte beholdes en 
viss tid, men denne er opphevet. Allerede dette taler for at tilfellet ikke rammes. Synspunktet har 
dessuten betydelig støtte i Rt. 2008 s. 1520 Reitan: Det skattyteren her gjør, er å benytte aal. § 11 A i 
tråd med formålet, som er å lette generasjonsskifte i familiebedrifter.  

 

Oppgave 12. 

Denne ble brukt mest som illustrasjon til forelesningen. Men et poeng er at det fremgår at X er verd 
dobbelt så mye Y (noe partene har funnet frem til ved forhandlinger). Hver aksje i X gir dermed to 
aksjer i Y (gitt samme pålydende). Det betyr også at inngangsverdien på aksjene i X, må fordeles med 
halvparten på hver av aksjene i Y.   

 

Oppgave 13. 

(1) Dette er ingen farbar vei, fordi salg av aksjene i D innebærer at konserntilknytningen brytes 
og at skatteplikt på overføring av eiendommen til D dermed utløses, jf. fsfin.  § 11-21-10. 

(2) Kan ikke gjennomføres med skattemessig kontinuitet fordi slik ”vertikal” fisjon ikke er 
omfattet av asl.s fisjonsbegrep, jf. asl. § 14-2, 1. ledd om at aksjene i det overtakende selskap 
må overtas av aksjonærene i det overdragende selskap.  
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(3) Dette er såkalt drop-down (som illustrert i foil 31). Selv om resultatet i praksis er meget nær 
det som gjelder ved vertikal fisjon (som altså ikke går), har dette blitt akseptert i 
(administrativ) praksis.  

 

Oppgave 14.  

Dette omfattes ikke av reglene om fusjoner med skattemessig kontinuitet, og det skal derfor 
bedømmes som salg av aksjene i det overdragende selskapet til det overtakende. Siden selger er 
et AS, gjelder fritaksmetoden riktignok, men treprosentregelen vil også gjelde.  

Alternativ: Hvis selskapet med det faste driftsstedet i Norge er det overdragende, vil fusjonen 
(også) innebære realisasjon av driftsstedet eiendeler. Dette utløser en skattepliktig gevinst på 
eiendommen på 2 mill kr (som kan føres på gevinst- og tapskonto). Underskudd kan ikke 
overføres ved en slik fusjon. Men i dette tilfellet kan underskuddet fremføres til fradrag i 
driftsstedet inntekt, herunder gevinsten på den faste eiendommen.  

 

20.10.10 F Zimmer  

 


