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Kapittel 2 Rettskilder og omgåelsesnormer 

S. 55 pkt. 2.3 Omgåelsesregler. Sktl. § 14-90 ble endret ved lov 16/2011, forarbeider er Prop. 
78 L (2010–2011) og Innst. 322 L (2010–2011). Anvendelsesområdet er blitt utvidet på to 
punkter: For det første skal bestemmelsen gjelde for alle selskaper omtalt i sktl. § 2-2, 1. og 2. 
ledd, altså også deltakerlignede selskaper samt statsforetak og interkommunale selskaper. For 
det annet skal nå gjelde for all omorganisering etter sktl. kap. 11 (i tillegg til endret 
eierforhold). Dette innebærer først og fremst at bestemmelsen også gjelder ved omdanning. I 
høringsnotatet var det også foreslått innført et aktivitetskrav (se petitavsnitt s. 57). Dette ble 
imidlertid ikke fulgt opp i proposisjonen og derfor heller ikke vedtatt, men det ble 
understreket at dette ikke innebærer at betydningen av aktivitet skal nedtones ved 
lojalitetsvurderingen. 

Kapittel 3 Tidfesting 

S. 69 og S. 73 pkt. 3.5 Forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessig tidfesting etter 
norske regler. I Meld. St. 11 (2010–2011) varsler FIN at reglene om korreksjonsinntekt i sktl. § 
10-5 vil bli foreslått opphevet, tidligst med virkning fra 2012. Formelt forslag om opphevelse er 
ikke fremsatt. 

Kapittel 6 Anleggsgjenstander: Aktivering, avskrivning, avståelse 

S. 100–101 pkt. 6.2.2.2 Særlig om grensen vedlikehold – påkostning. Det som sies her om 
samordning av avskrivninger og vedlikeholdsfradrag, må anses som uavklart. Morten Sandli, 
Skattemessig fradrag for vedlikehold – forholdet til avskrivningsreglene, i SR 2011 s. 155 gir 
uttrykk for et avvikende synspunkt. 

S. 129 pkt. 6.6.2.5 Gruppe d: Driftsløsøre ellers (maskiner, inventar mv.). Alstahaug tingrett 
kom i dom av 13. desember 2010 (Utv. 2011 s. 84) til motsatt resultat av lagmannsretten i Utv. 
2008 s. 591. Dommen er påanket. Spørsmålet diskuteres rettspolitisk i Prop. 116 LS (2010–
2011) pkt. 14, og det konkluderes med at Regjeringen vil komme tilbake til saken i forbindelse 
med statsbudsjettet for 2012.  

Kapittel 8 Underskudd 

S. 171 pkt. 8.3.2.1 Offentlig akkord – underskuddsakkord – gjeldsettergivelse (siste avsnitt 
og petitavsnitt). Grensedragningen mellom gjeld og egenkapital var tema i Rt. 2010 s. 790 
(Telecomputing), der Høyesterett kom til at den aktuelle kapitaltilførselen måtte anses som 
gjeld og heller ikke kunne reklassifiseres til egenkapital med hjemmel i skatteloven § 13-1.  
Problemstillingen har også vært oppe i andre ferske saker, jf. Utv. 2011 s. 285 SFS SKN pkt. 
3.2.6 (omtalt i RR nr. 3/2011 s. 61) og BFU 10/11 (omtalt i RR nr. 5/2011 s. 48). 

S. 175 pkt. 8.3.2.3 Avskjæring av underskudd ved eierendring m.m. (petitavsnitt øverst på 
siden). Forslaget om innføringen av et aktivitetskrav i sktl. § 14-90 ble ikke videreført, jf. 
kommentarer til s. 55 ovenfor. 
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Kapittel 9 Finansielle instrumenter 

S. 182 pkt. 9.2.2.2 Kreditors gevinster og tap. I St.meld. nr. 11 (2010–2011) kapittel 9 fremgår 
det at FIN vil arbeide videre med en eventuell regel som avskjærer fradrag for tap på fordring 
mellom nærstående selskaper. Formålet er å hindre at selskapene gjennom tilpasninger skal 
kunne utnytte forskjellene mellom beskatning av aksjer etter fritaksmetoden og beskatning av 
fordringer etter de ordinære reglene. Så langt er det ikke fremmet lovproposisjon om en slik 
avskjæringsregel.  

S. 184 pkt. 9.2.2.2 Kreditors gevinster og tap. Se merknad til s. 254 om fastsettelse av 
inngangsverdi på fordring som eies av selskap som blir skattepliktig til Norge.  

S. 195 pkt. 9.2.5 Konvertible obligasjoner og obligasjoner med tilknyttede utstedelsesretter. 
I Utv. 2011 s. 818 LRD ble det lagt til grunn at gevinst på konvertible obligasjoner ikke for noen 
del skal beskattes etter fritaksmetoden. Saken gjaldt et tilfelle der utstedelsesretten ikke kan 
skilles fra obligasjonen. Dommen er påanket.   

S. 200 pkt. 9.2.6 Instrumenter i grenseland mellom pengekrav og selskapsandel. Om grensen 
mellom gjeld og egenkapital, se kommentarene til s. 171 ovenfor.   

S. 234 pkt. 9.6.1 Derivatet omfattes av fritaksmetoden dersom det underliggende objektet 
omfattes. I Utv. 2011 s. 282 SKD ble det lagt til grunn at et instrument som var knyttet til 
utviklingen av to aksjer ikke var omfattet av fritaksmetoden, blant annet med den begrunnelse 
at det var for løs sammenheng mellom det økonomiske utfallet av instrumentet og 
verdiutviklingen av de underliggende aksjene. Uttalelsen er omtalt og kritisert av Høyland i RR 
nr. 3/2011 s. 51 flg. 

S. 235 pkt. 9.6.2 Derivater med eierandeler i utenlandske selskaper som underliggende 
objekt. I Utv. 2011 s. 1497 FIN vedrørende fritaksmetodens anvendelse på indeksderivater 
opprettholdes som utgangspunkt Skattedirektoratets vurdering i Utv. 2006 s. 1757, dog slik at 
det gis anvisning på visse modifikasjoner i kravet om at indeksen må omfatte minst 90 prosent 
fritaksaksjer på realisasjonstidspunktet. Tolkningen som fremkommer av disse administrative 
uttalelsene er omtvistet i praksis.  

Kapittel 10 Valuta 

S. 247 pkt. 10.4.3.2 Tidfesting av urealisert gevinst og tap på langsiktige fordringer og 
gjeldsposter (portefølje- og reverseringsprinsippet). I SR 2011 s. 80 flg. omtaler Gundersen 
spørsmålet om tilordning av opptrekkskurs når det foretas delinnfrielse av langsiktig fordring 
eller gjeld i utenlandsk valuta. Forfatteren argumenterer for at det må anvendes et 
tilordningsprinsipp som er i samsvar med god regnskapsskikk.  

S. 250 pkt. 10.5.2 Modifisert transaksjonsmetode når skattyter fører regnskapet i funksjonell 
valuta. I RR nr. 2/2011 s. 65 flg. omtaler Herde og Larsen enkelte skattemessige 
problemstillinger som oppstår ved anvendelse av den modifiserte transaksjonsmetoden, 
herunder tilknyttet omregningsdifferansen.  

S. 251 pkt. 10.5.2 Modifisert transaksjonsmetode når skattyter fører regnskapet i funksjonell 
valuta. I eksempel 10.8 har to av beløpene i høyre kolonne under “Balanse per 1. januar” ved 
en feil blitt angitt å være i NOK istedenfor USD.   

S. 254 pkt. 10.5.4.1 Utenlandsk selskap blir skattepliktig til Norge. Utv. 2011 s. 285 SFS SKN 
pkt. 3.2.4 gjaldt spørsmål om fradragsrett for tap på fordring. SKN kom til at fordringens 
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skattemessige verdi skal settes lik fordringens verdi på tidspunktet for inntak i norsk 
beskatningsområde. 

Kapittel 11 Aksjeselskaper: Skattesubjekt, skattesatser og beregningsgrunnlag 

S. 260 (siste avsnitt). I Meld. St. 11 (2010–2011) pkt. 6.5 bebudes at Regjeringen vil foreslå 
reglene om korreksjonsskatt opphevet, se kommentarer til s. 69 ovenfor. 

Kapittel 12 Aksjeutbytte og aksjegevinster; personlige skattytere (aksjonærmodellen) 

S. 267 pkt. 12.1.4 Nærmere om aksjonærmodellen (petitavsnitt midt på siden). Den såkalte 
treprosentregelen vil trolig bli opphevet for gevinster, men tidligst fra 2012, jf. uttalelser fra 
FIN i Meld. St. 11 (2010–2011) pkt. 9.5. 

S. 293 pkt. 12.1.1.1 Hovedreglene (midt på siden). Utv 2009 s. 1391 TRD ble anket helt til 
Høyesterett, som avsa dom 24. mai 2011 (HR-2011-01047-A). Også Høyesterett tolket 
skatteavtalen slik at Norge hadde gitt avkall på å skattlegge gevinst, og da var det ikke 
grunnlag for fradrag for tap.  

S. 298 pkt. 12.3.1.3 Realisasjonsvilkåret (øverste avsnitt). Ved lov 16/2011 ble sktl. § 10-37, 3. 
og 4. ledd endret samt tilføyd nytt 5. ledd. Utflytting av selskap skal bare anses som likvidasjon 
dersom selskapet blir hjemmehørende i et land utenfor EØS eller i et lavskatteland innenfor 
EØS hvor selskapet ikke er reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet. Tidligere § 10-37, 
4. ledd er blitt § 10-37, 6. ledd. Se kommentarer til s. 367–368 nedenfor. 

Kapittel 13 Aksjeutbytte og aksjegevinster; selskaper som aksjonærer (fritaksmetoden) 

S. 318 pkt. 13.2.2.1 Selskapsformer. Etter en justering av lovteksten (uten materiell 
betydning) i juni 2010 (lov 38/2010) er det sktl. § 2-38, 1. ledd i (og ikke k) som er korrekt 
hjemmel for at fritaksmetoden også gjelder for utenlandske selskaper på subjektsiden. 
Europeisk selskap og europeisk samvirkeforetak er ikke lenger nevnt i opplistingen, da det 
følger av den selskapsrettslige lovgivningen at disse skal likestilles med tilsvarende norske 
selskapsformer. 

S. 320 pkt. 13.2.2.2 Betydning av skattefritak (for utenlandsk selskap). Siste setning nederst 
på s. 320 skal utgå. 

S. 323 pkt. 13.3 Objektsiden (inntekter som omfattes). Ved lov 67/2010 ble gevinst eller tap 
på eierandel i boligselskap realisert fra og med 11. juni 2010 (jf.  sktl.  § 7-3, 2. ledd) ikke lenger 
omfattet av fritaksmetoden, jf.  sktl.  § 2-38, 3. ledd bokstav g.  

S. 333 pkt. 13.3.5 Gevinst og tap på andeler i deltakerlignede selskaper. Tidligere var det 
status på realisasjonstidspunktet som var avgjørende, jf. andre avsnitt i pkt. 13.3.5. Fra og med 
13. mai 2011 (ved lov 23/2011) omfattes ikke gevinst ved salg av andel av fritaksmetoden 
dersom det deltakerlignede selskapets samlede verdi av ikke-kvalifiserende aksjer på noe 
tidspunkt de siste to årene har oversteget 10 prosent av selskapets totale verdier av aksjer, jf. 
§ 2-38, 3. ledd e. Tap er ikke omfattet av fritaksmetoden (dvs. fradragsberettiget) hvis 
selskapets samlede verdi av ikke-kvalifiserende aksjer sammenhengende de siste to årene har 
oversteget 10 prosent av selskapets totale aksjeverdier, jf. § 2-38, 3. ledd f.  

S. 335 pkt. 13.5.1 Norske forhold. Den såkalte treprosentregelen vil trolig bli opphevet for 
gevinster, men tidligst fra 2012, jf. uttalelser fra FIN i Meld. St. 11 (2010–2011) pkt. 9.5. 
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S. 338 pkt. 13.5.2 Internasjonale forhold. I Meld. St. 11 (2010–2011) varslet FIN at det skal 
vurderes om utbytte mellom konsernselskaper skal unntas fra treprosentregelen. Dette vil i så 
fall medføre skattemessig likebehandling mellom konsernbidrag og utbytte. 

Kapittel 14 Korreksjonsinntekt 

S. 339–347 Korreksjonsinntekt. I Meld. St. 11 (2010–2011) pkt. 6.5 bebudes at Regjeringen vil 
foreslå reglene om korreksjonsskatt opphevet, se kommentarer til s. 69 ovenfor. 

Kapittel 16 Likvidasjon av aksjeselskap og nedsettelse av aksjekapitalen 

S. 364 pkt. 16.1 Innledning. I Meld. St. 11 (2010–2011) varsler FIN at reglene om 
korreksjonsinntekt i sktl. § 10-5 vil bli foreslått opphevet, tidligst med virkning fra 2012. 
Formelt forslag om opphevelse er ikke fremsatt. 

S. 365–366 pkt. 16.2.2 Fusjon. Ved lov 16/2011 ble det blant annet innført regler som 
muliggjør fusjon med overtakende selskap hjemmehørende i annen EØS-stat med kontinuitet, 
se kommentarer til s. 618.  

S. 367 pkt. 16.2.3 Fisjon. Ved lov 16/2011 ble det blant annet innført regler som muliggjør 
fisjon til overtakende selskap hjemmehørende i annen eller andre EØS-stater med kontinuitet, 
se kommentarer til s. 618. 

S. 367–368 pkt. 16.2.4 Opphør av skatteplikt til Norge. Ved lov 16/2011 ble § 10-71 om 
utflytting av selskaper og § 10-37 om beskatning av aksjonærer endret slik at det ikke skal 
finne sted noen beskatning av selskap eller dets aksjonærer når selskapet flytter til 
normalskatteland innenfor EØS. Tilsvarende gjelder ved flytting til lavskatteland innenfor EØS 
dersom selskapet blir reelt etablert med reell økonomisk virksomhet i dette landet. Unntaket 
fra realisasjonsbeskatning gjelder også selv om selskapet må likvideres etter norske 
selskapsrettslige regler, jf. sktl.  § 10-71, 4. ledd. Sktl. § 9-14 om beskatning av eventuelle 
eiendeler som tas ut av norsk beskatningsområde vil gjelde.  

S. 369 pkt. 16.2.5 Omdanning. Forslaget om lovfesting av omdanning fra samvirkeforetak til 
aksjeselskap med skattemessig kontinuitet ble vedtatt ved lov 16/2011, jf. sktl. § 11-20, 1. ledd 
bokstav e. Når det gjelder omdanning fra aksjeselskap/allmennaksjeselskap til f.eks. 
samvirkeforetak, er FIN i Prop. 78 L pkt. 11.5 avvisende til behovet for slike regler og vil 
behandle eventuelle lempesøknader på individuelt grunnlag. Det kan indikere at FIN mener 
slik omdanning i utgangspunktet er skattepliktig.  

S. 371–372 pkt. 16.2.9 Utenlandske selskaper – inklusive NOKUS-selskaper. Hvis det 
utenlandske selskapet likvideres som følge av fusjon eller fisjon som gjennomføres på 
kontinuitetsvilkår, vil en slik likvidasjon på nærmere vilkår ikke anses som realisasjon for 
eventuelle norske aksjonærer, jf. sktl. § 11-11, 5. ledd, etter lovendring ved lov 16/2011. 

S. 374 pkt. 16.3.2 Salg av selskapets aktiva eller naturalutdeling til aksjonærene. Den såkalte 
treprosentregelen vil trolig bli opphevet for gevinster, men tidligst fra 2012, jf. uttalelser fra 
FIN i Meld. St. 11 (2010–2011) pkt. 9.5. 

S. 375 pkt. 16.3.3 Oppgjør av skatteposisjoner. Ved lov 23/2011 ble sktl. § 14-48 endret slik at 
det ved likvidasjon som følge av flytting til EØS-land og ved fusjoner/fisjoner med selskaper 
hjemmehørende i EØS vil være mulig å utsette inntektsføring av positiv gevinst- og tapskonto 
samt negativ saldo.  
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S. 376–377 pkt. 16.3.4 Særlig om utflyttingsskatt for selskaper. Sktl. § 10-71 ble endret ved 
lov 16/2011 slik at bestemmelsen bare gjelder flytting til land utenfor EØS eller til 
lavskatteland innenfor EØS og når selskapet etter utflyttingen ikke er reelt etablert og driver 
reell økonomisk aktivitet der, se kommentarer til s. 367–368 ovenfor. Ved lov 23/2011 ble sktl. 
§ 14-48 endret tilsvarende, jf. kommentaren til side 375 ovenfor. ESA avga 2. mars 2011 en 
“reasoned opinion” om at de tidligere reglene om utflyttingsskatt og internasjonale 
omorganiseringer var i strid med EØS-avtalen. Det kan fremdeles diskuteres om de vedtatte 
endringene er tilstrekkelig til å oppfylle Norges forpliktelser etter EØS-avtalen. 

S. 378 pkt. 16.4 Generelt. Den såkalte treprosentregelen vil trolig bli opphevet for gevinster, 
men tidligst fra 2012, jf. uttalelser fra FIN i Meld. St. 11 (2010–2011) pkt. 9.5. 

S. 380 pkt. 16.4.5 Beskatning av aksjonærer ved utflytting av selskap. Ved lov 16/2011 ble 
sktl. § 10-37, 3. og 4. ledd endret samt tilføyd nytt 5. ledd. Utflytting av selskap skal bare anses 
som likvidasjon dersom selskapet blir hjemmehørende i et land utenfor EØS eller i et 
lavskatteland innenfor EØS hvor selskapet ikke er reelt etablert og driver reell økonomisk 
aktivitet. Tidligere § 10-37, 4. ledd er blitt § 10-37, 6. ledd. Se kommentarer til s. 367–368 
ovenfor.  

S. 380 pkt. 16.5.1 Generelt. Reglene om korreksjonsinntekt vil trolig bli opphevet, se 
kommentar til s. 69 ovenfor. 

S. 383 pkt. 16.5.2 Kapitalnedsettelse ved nedskrivning av aksjens pålydende (eksempel 
16.1). Tallene midt i eksempelet er feil: Etter setningen ”For aksjonær A er innbetalt kapital på 
de opprinnelige 500 aksjene bare kr 1 000 per aksje” bør det stå: ”Innbetalt kapital for disse 
aksjene er i sin helhet pålydende, og siden pålydende kun reduseres med kr 500 vil 
tilbakebetaling av innbetalt kapital også kun utgjøre kr 500. Det overskytende han mottar for 
hver av disse aksjene (kr 1500) vil derfor være (…)”. 

Kapittel 18 Generelt om konsernbeskatning 

S. 432 pkt. 18.1 Innledning. For en grundig gjennomgang av internprising, med fokus på 
internasjonale forhold, se også Naas m.fl., Norsk internasjonal skatterett (2011) s. 1022 flg. 

Kapittel 19 Konsernbidrag 

S. 439 pkt. 19.3.1.2 a Utgangspunkt – Konsernbidrag kan bare gis mellom norske selskaper. 
Riktig henvisning i siste linje første avsnitt (rett før punkt b) skal være BFU 67/06. 
 
S. 441 pkt. 19.3.1.2c Er konsernbidragsreglene i samsvar med Norges forpliktelser under 
EØS-avtalen? (petitavsnitt). I Meld. St. 11 (2010-2011) har FIN varslet at det vil vurdere 
nærmere om utbytte innenfor konsernforhold skal likestilles med konsernbidrag, og dermed 
kunne ytes uten beskatning etter treprosentregelen, jf. kommentarer til s. 338 ovenfor. En 
likestilling av utbytter og konsernbidrag i konsernforhold vil fjerne en eventuell EØS-stridig 
diskriminering av inntektsoverføringer fra utenlandske konsernselskaper. 
 
S. 445 pkt. 19.3.1.5 Konsernbidraget må være “lovlig” etter selskapsrettslige regler 
(petitavsnitt). Forslaget om å oppheve lovlighetskravet ved fusjon og fisjon er nå vedtatt av 
Stortinget, jf. Prop. 78 L (2010–2011) og lov 16/2011. 
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Kapittel 20 Konserninterne overføringer 

S. 454 pkt. 20.1 Innledning. Riktig henvisning i første avsnitt fjerde siste linje til uttalelsen fra 
FIN er Utv. 2008 s. 1860. 

S. 455 pkt. 20.2.2 Begrensning til “norske” selskaper (brødtekst, tredje avsnitt). FIN har i 
Prop. 78 L (2010–2011) pkt. 12.2.2 slått fast at i tilfeller hvor den norske filialen tilhører et 
selskap som er hjemmehørende i en stat Norge har skatteavtale med, gir ikke skatteavtalens 
ikke-diskrimineringsbestemmelser grunnlag for noen utvidet bruk av sktl. § 11-21.  

S. 455 pkt. 20.2.2 Begrensning til “norske” selskaper (petitavsnitt). Ny bokstav c, d og e til 
sktl. § 11-21, som trådte i kraft 10. juni 2011, utvider anvendelsesområdet for reglene om 
konserninterne overføringer, slik at det nå på nærmere vilkår er hjemmel til å gi forskrift om 
skattefritak i tre tilfeller av grenseoverskridende overføringer. De nevnte typetilfellene er alle 
transaksjonsformer hvor departementet tidligere har innrømmet skattelempe etter særskilt 
søknad i medhold av sktl. § 11-21, 3. ledd og sktl. § 11-22, og er nærmere beskrevet i Prop. 78 
L (2010–2011) pkt. 12.  

 For det første er det åpnet for at virksomhet i utenlandsk filial på nærmere vilkår 
skal kunne overføres skattefritt til nystiftet datterselskap i det samme utlandet 
(bokstav c). Nærmere vilkår enn de som fremgår av lovteksten vil komme til 
uttrykk i fsfin. Skattereglene ved slik omorganisering skal bygge på reglene i sktl. § 
9-14, jf. Prop. 78 L (2010–2011) pkt. 12.4.2. Eiendeler som ved slik omorganisering 
mister sin tilknytning til norsk beskatningsområde skal anses realisert dagen før 
overføringen. Det skal kunne gis utsettelse med innbetaling av skatt etter reglene i 
sktl. § 9-14, og den beregnede skatten skal kunne reduseres eller bortfalle i 
samsvar med sktl. § 9-14, 11. ledd.  

 For det andre kan virksomhet drevet gjennom norsk filial av utenlandsk selskap på 
nærmere vilkår overføres uten beskatning til et norsk aksjeselskap (bokstav d). I 
tilfeller hvor hele filialen overføres til et selskap i samme konsern hjemmehørende 
i Norge, vil det også kunne være knyttet skatteposisjoner til virksomheten, jf. nytt 
siste pkt. i sktl. § 11-21, 1. ledd. Det følger nå av sktl. § 11-21, 1. ledd, 1. pkt. at 
departementet kan gi forskrift om at eiendeler “og forpliktelser” i virksomhet kan 
overføres skattefritt i de i bestemmelsen nevnte tilfellene. Nærmere vilkår enn de 
som fremgår av lovteksten vil komme til uttrykk i fsfin. 

 For det tredje er det på nærmere vilkår åpnet opp for skattefritak ved overføring 
av eiendeler, gjeld og virksomhet mellom norske filialer av konsernforbundne 
utenlandske selskaper (bokstav e). Også her vil nærmere vilkår inntas i fsfin. 

S. 460 pkt. 20.3 Transaksjoner som omfattes av forskriften. Som nevnt i kommentarene til s. 
455 er det nå presisert i sktl. § 11-21 første ledd første pkt. at departementet kan gi forskrift 
om at eiendeler “og forpliktelser” i virksomhet kan overføres skattefritt i de i bestemmelsen 
nevnte tilfellene. 

Kapittel 21 Deltakere i ansvarlige selskaper, kommandittselskaper mv. 

S. 491 pkt. 21.7.2.1 Fritaksmetoden for selskapsdeltakere. FIN har i Meld. St. 11 (2010–2011) 
varslet at departementet vi foreta en nærmere vurdering av om det bør innføres skatteplikt på 
utdeling fra deltakerlignet selskap til deltakere som er aksjeselskaper mv. Det er grunn til å tro 
at regelen vil bli utformet slik at utdelingen kan være omfattet av fritaksmetoden (slik at 
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beskatningen begrenses til 3 prosent av utdelingen) basert på sammensetningen av den 
underliggende aksjeporteføljen i det deltakerlignede selskapet. Dersom aksjeporteføljen 
består av mer enn 10 prosent ikke-kvalifiserende aksjer, vil utdelingen antagelig bli gjenstand 
for full beskatning. 

S. 492–493 pkt. 21.7.2.2 Alminnelig skatteplikt og fradragsrett for selskapsdeltakere ved 
realisasjon av andel i visse tilfeller. Se kommentarer til s. 333 pkt. 13.3.5. 

Kapittel 22 Utdeling til personlige deltakere (deltakermodellen)  

S. 516 pkt. 22.4.2 Særlig om arbeidsgodtgjørelse (petitavsnitt). Høyesterett har i Rt. 2010 s. 
527 avsagt en ny dom om hvorvidt utbetalinger fra indre selskap skal klassifiseres som 
personinntekt for stille deltakeres arbeidsinnsats i selskapet. Høyesterett kom til at det var 
grunnlag for å klassifisere utbetalingene til personinntekt, og la vekt på at det fremsto som om 
transaksjonene først og fremst skjedde for å oppnå en gunstigst mulig beskatning. Høyesterett 
viste til at det i Rt. 2009 s. 105 blant annet var lagt til grunn at man i indre selskaper av denne 
typen mangler det normale incitament den ansatte har til å forhandle seg til høyest mulig 
lønnsgodtgjørelse, og at det måtte foretas en reell vurdering av de samlede faktiske forhold. 
Det ble videre vist til at deltakerne hadde plikt til å arbeide for selskapet, at godtgjørelsen var 
knyttet til arbeidsforholdet og at overskudd ikke kunne kreves etter fratreden (“naken inn-
naken ut”-prinsippet). Selv om det kunne tenkes at et indre selskap betalte for ansvarskapital 
som ikke var innskutt, var det ifølge Høyesterett riktig å anse utbetalingene som godtgjørelse 
for arbeid. 

Kapittel 24 Incentivordninger i arbeidsforhold og earn-out 

S. 562 pkt. 24.1.2.4 Skatteplikt for senere inntekt av aksjene. I Rt. 2010 s. 999 er det avgjort 
at en antatt underpris på aksjer som de ansatte i selskapet tegnet ved selskapets stiftelse, ikke 
kan anses innvunnet alt ved tidspunktet for stiftelse av selskapet. En del av aksjene ble solgt 
like etter stiftelsen til vesentlig høyere verdi; Høyesterett kunne imidlertid av prosessuelle 
grunner ikke ta stilling til om gevinsten ved salget skulle anses som personinntekt (noe som 
måtte ha vært vurdert etter de retningslinjer som Høyesterett har lagt til grunn i Alvdal Bygg- 
og Gaard/Tveit-dommene).  

S. 572 pkt. 24.3.2 Omklassifisering av aksjevederlag til lønn. Siste petitavsnitt skal riktig 
henvisning være Rt. 2009 s. 813 (Gaard). 

Kapittel 25 Generelt om omorganisering og overdragelse av selskaper og virksomhet 

S. 582 pkt. 25.1 Innledning (første hele avsnitt). I forarbeidene til endringene av sktl. §§ 10-71 
og 10-37 om skattefritak ved flytting innen EØS, Prop. 78 L (2010–2011) pkt.10.5.1, er det 
uttalt at det ikke skal være valgadgang med hensyn til om utflyttingen skal gjennomføres med 
skattemessig kontinuitet. Se kommentarer til s. 367–368 pkt. 16.2.4. 

S. 583 pkt. 25.2 Utviklingen av skatteregler for omorganisering (siste hele avsnitt før petit). 
De foreslåtte endringene i reglene vedrørende omorganiseringer som vedrører flere land, ble i 
stor grad vedtatt i tråd med forslaget, jf. lov 16/2011.  

S. 584 pkt. 25.3 Hovedtrekkene i kontinuitetsprinsippet (midt på siden). Endringen av sktl. §§ 
11-20 og 11-22 ble vedtatt som foreslått, jf. lov 16/2011 og Prop. 78 L (2010–2011). 

S. 585 pkt. 25.3 Hovedtrekkene i kontinuitetsprinsippet (slutten av første hele avsnitt). 
Forslaget om innføringen av et aktivitetskrav i sktl. § 14-90 ble ikke videreført, jf. Prop. 78 L 
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(2010–2011) pkt. 14.5, men det ble understreket at dette ikke innebærer at betydningen av 
aktivitet skal nedtones ved lojalitetsvurderingen.  

Kapittel 26 Fusjon og fisjon 

S. 616–617 pkt. 26.5.3.3 Kontinuitet ved trekantfusjon og -fisjon etter fordringsmodellen. 
Etter lov 16/2011 (med virkning f.o.m. inntektsåret 2011) er det lovfestet at gevinst/tap ved 
realisasjon av fordringen er skattepliktig/fradragsberettiget, se sktl. § 11-7, 3. ledd. Samtidig er 
det lovfestet i § 11-7, 2. ledd at skattemessig verdi av fordringen skal settes lik skattemessig 
verdi av egenkapitalen som overføres ved fusjonen eller fisjonen. 

S. 618 pkt. 26.5.3.4 Spesiell avskjæringsregel for generelle skatteposisjoner. Sktl. § 14-90 er 
endret, se kommentarer til s. 55 ovenfor. 

S. 618 ff. pkt. 26.6 Fusjon og fisjon over landegrensene. Sktl. § 11-11 ble endret ved lov 
16/2011 nr. 16 (med virkning f.o.m. inntektsåret 2011). Bestemmelsen er i stor grad ment å 
lovfeste eksisterende praksis for skattelempe etter sktl. § 11-22.  

Grenseoverskridende fusjoner og fisjoner som involverer norsk aksjeselskap, kan nå 
gjennomføres uten umiddelbar beskatning dersom asl. kap. 13 (fusjon) eller 14 (fisjon) følges, 
og de øvrige deltakende selskapene er hjemmehørende innenfor EØS. En grunnleggende 
forutsetning er at fusjonen eller fisjonen gjennomføres med skattemessig kontinuitet, både på 
eier- og selskapsnivå. Tilleggsvederlag er begrenset til maksimalt 20 prosent av samlet 
vederlag, jf. sktl. § 11-11, 1. ledd. For selskap hjemmehørende i et lavskatteland innenfor EØS, 
kreves det generelt for hele bestemmelsen at selskapet er reelt etablert og driver reell 
økonomisk aktivitet i denne staten.   

Det er ikke oppstilt noe krav om at det overdragende selskapets virksomhet (med eiendeler, 
rettigheter og forpliktelser) beholdes i et norsk driftssted for at fusjonen eller fisjonen skal bli 
skattefri, slik FIN opprinnelig foreslo i høringsnotatet 18. januar 2010. Skattefritaket er 
imidlertid begrenset til de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som ikke tas ut av norsk 
beskatningsområde. For eiendeler mv. som mister tilknytningen til norsk beskatningsområde, 
må det foretas et gevinst- og tapsoppgjør basert på virkelige verdier, uten at skattefritaket ved 
fusjonen eller fisjonen som sådan bortfaller. Generelle skatteposisjoner videreføres således 
formodentlig uendret, forutsatt at en del av selskapets virksomhet eller eiendeler forblir 
innenfor norsk beskatningsområde. Gevinst- og tapsoppgjør på uttatte eiendeler mv. følger 
reglene i sktl. § 9-14, jf. sktl. § 11-11, 3. ledd. Det gis dermed utsettelse med beskatningen for 
bl.a. fysiske (men ikke immaterielle) driftsmidler, med bortfall av skatteplikten dersom slike 
eiendeler ikke er realisert innen fem år etter fusjonen eller fisjonen.  

Det er også lovfestet adgang til skattefrie grenseoverskridende aksjebytter (typisk 
konserndannelse med utenlandsk morselskap) både innenfor og utenfor EØS, der minst 90 
prosent av aksjene i selskapet overføres, jf. sktl. § 11-11, 4. ledd. For selskaper 
hjemmehørende utenfor EØS kreves det at selskapet ikke er hjemmehørende i et 
lavskatteland.  

Fusjon og fisjon av selskaper som har begrenset ansvar og er hjemmehørende i utlandet (samt 
tilsvarende aksjebytter), kan gjennomføres uten beskatning i Norge for selskapet eller 
aksjonærene dersom prinsippene for skattemessig kontinuitet følges, jf. sktl. § 11-11, 5. ledd. 

Adgangen til skattefri grenseoverskridende fusjon og fisjon omfatter ikke andre typer 
selskaper enn aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. Verken deltakerlignede selskaper eller 
selskaper som er skattemessig likestilt med aksjeselskaper, er omfattet. 
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S. 622 ff. pkt. 26.7 Lovlighetskravet. Lovlighetskravet er i henhold til lov 16/2011 opphevet 
med virkning f.o.m. inntektsåret 2011, i tråd med forslaget i høringsnotatet av 18. januar 2010. 
Se diskusjonen i pkt. 26.7.4 på s. 628 i boken. 

Kapittel 27 Omdanning av virksomhet 

S. 633 ff. pkt. 27.3 Omdanning med skattefritak. Sktl. § 11-20, 1. ledd er omformulert. Av 
materiell betydning er at omdanning fra samvirkeforetak eller statsforetak til aksjeselskap eller 
allmennaksjeselskap nå omfattes av bestemmelsen. I sktl. § 11-20, 2. ledd er det presisert at 
“skattemessige inngangsverdier og ervervstidspunkt” skal videreføres. Se kommentarer til s. 
369 pkt. 16.2.5. 

S. 634 pkt. 27.3.2 Hvilke omdanninger som kan skje med skattefritak. I Prop. 78 L (2010–
2011) foreslår FIN (i tråd med høringsnotatet 18. januar 2010) at også samvirkeforetak, 
statsforetak og interkommunalt selskap skal kunne omdannes skattefritt til aksjeselskap eller 
allmennaksjeselskap. Fsfin. § 11-20-1 ff er imidlertid foreløpig ikke utvidet. Se kommentarer til 
s. 369 pkt. 16.2.5. 

S. 640 pkt. 27.3.5 Hva som må, kan og ikke kan overføres (petitavsnitt). FIN foreslo 
opprinnelig at eiendeler, rettigheter og gjeld i sin helhet må overføres til det nye 
aksjeselskapet eller allmennaksjeselskapet og at det opprinnelige foretaket måtte avvikles. I 
Prop. 78 L (2010–2011) går FIN bort fra et slikt avviklingskrav, og foreslår samtidig at det er 
tilstrekkelig at det vesentligste av eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres. Fsfin. § 11-
20-1 ff. er foreløpig ikke endret for å reflektere dette. 

S. 645 pkt. 27.3.6 Krav til eierkontinuitet (petitavsnitt). I høringsnotatet 18. januar 2010 
foreslo FIN at annet vederlag i tillegg til aksjer i det overtakende selskapet maksimalt skulle 
kunne utgjøre 20 prosent av totalt vederlag. Dette kravet ble etter en fornyet vurdering 
forkastet av FIN i Prop. 78 L (2010–2011). 

S. 648 pkt. 27.4 Omdanning med skattefritak etter søknad (fjerde avsnitt). Skatterettslige 
regler om fusjon og fisjon over landegrensene er nå innført, se sktl. § 11-11 og kommentarene 
til kap. 26 ovenfor. 

Kapittel 28 Overdragelse av selskaper og virksomhet 

S. 654–655 pkt. 28.3.1 Innledning (første avsnitt på s. 654 og første hele avsnitt på s. 655). 
Den såkalte treprosentregelen vil trolig bli opphevet for gevinster, men tidligst fra 2012, jf. 
uttalelser fra FIN i Meld. St. 11 (2010–2011) pkt. 9.5. 

S. 657 pkt. 28.3.3.1 Selgers perspektiv ved salg av aksjer (første avsnitt). 17. januar 2011 
sendte Justisdepartementet ut på høring en rapport fra advokat Gudmund Knudsen om 
forenkling og modernisering av aksjeloven. Ett av punktene som foreslås i rapporten, er at det 
skal kunne vedtas utbytte i løpet av året basert på en mellombalanse, jf. rapportens pkt. 5.5.6. 

S. 657 pkt. 28.3.3.1 Selgers perspektiv ved salg av aksjer (annet avsnitt). Den såkalte 
treprosentregelen vil trolig bli opphevet for gevinster, men tidligst fra 2012, jf. uttalelser fra 
FIN i Meld. St. 11 (2010–2011) pkt. 9.5. 

S. 663 pkt. 28.3.6 Forutgående og etterfølgende omorganisering (siste avsnitt). Den såkalte 
treprosentregelen vil trolig bli opphevet for gevinster, men tidligst fra 2012, jf. uttalelser fra 
FIN i Meld. St. 11 (2010–2011) pkt. 9.5. 
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S. 665 pkt. 28.3.7 Eksempel 2: Overdragelse av datterselskap i konsern (første avsnitt etter 
listen). Den såkalte treprosentregelen vil trolig bli opphevet for gevinster, men tidligst fra 
2012, jf. uttalelser fra FIN i Meld. St. 11 (2010–2011) pkt. 9.5. 

Kapittel 29 Formuesbeskatning av aksjer og selskapsandeler 

S. 669 pkt. 29.1 Innledning og avgrensning (siste avsnitt). Skattesatsene og fribeløpene for 
formuesskatt for 2011 er uforandret fra 2010. 

S. 673 pkt. 29.3.4.1 Næringseiendom (avsnittet om ikke-utleid næringseiendom). 
Forskriftsbestemmelser om formuesbeskatning av ikke-utleid næringseiendom er nå innatt i 
fsfin. § 4-10-2 flg.   

Kapittel 31 Rederibeskatning 

S. 756 pkt. 31.7.2 Inntreden i den nye ordningen ved overgang fra gammel ordning (fjerde 
avsnitt). Nye overgangsregler for rederiselskaper som trådte inn i den nye ordningen ved 
overgang fra gammel ordning er vedtatt av Stortinget, jf. Prop. 126 LS (2009–2010) og lov 
41/2010. Lovvedtaket er i samsvar med de reglene som ble varslet i FINs pressemelding av 26. 
mars 2010. 
 
Kapittel 32 Kraftbeskatning 

S. 762 pkt. 32.3.3.2 Rentefradrag ved kraftvirksomhet drevet direkte i regi av rettssubjektet 
(fylkes)kommunen. Som det fremgår av lovsitatet, må “låneforholdet [være] vedtatt av 
kommunestyret”. Se Utv. 2010 s. 612 TRD med eksempel på at rentefradrag ble nektet fordi 
låneforholdet ikke ble ansett vedtatt av kommunestyret selv. 
 
S. 775 pkt. 32.6.2.3 c Kraft som forbrukes i egen produksjonsvirksomhet. Den relevante 
“skatteprisen” for Statkrafts 1976-kontrakter utgjorde for 2010 22,854 øre/kWh (etter fradrag 
for sjablonmessig utmatingskostnadsfradrag på 1 øre/kWh), jf. vedtak om pris for kraft ved 
interne leveranser etter skatteloven § 18-3 annet ledd bokstav a nr. 3 for inntektsåret 2010 
(FOR-2011-01-26-92). 
 
Kraft som forbrukes i skattyters egen produksjonsvirksomhet skal etter Sktl. § 18-3, 2. ledd 
bokstav c nr. 3 “verdsettes til prisen på kraft levert i henhold til Statkrafts 1976-kontrakter”. 
De siste av Statkrafts 1976-kontrakter bortfalt ved utgangen av 2010. Det oppstår i denne 
forbindelse spørsmål om hvordan internt kraftforbruk som nevnt i sktl. § 18-3, 2. ledd bokstav 
c nr. 3 skal prises i 2011 flg. I en uttalelse gjengitt i Utv. 2010 s. 1239 legger FIN til grunn 
prisvilkårene/prisbanen fastsatt i Statskrafts 1976-kontrakter fortsatt skal benyttes ved 
beregning av brutto salgsinntekter fra og med inntektsåret 2011, selv om 
referansekontraktene som sådan bortfalt ved utgangen av 2010. Departementet vil fortsatt 
årlig kunngjøre denne prisen, jf. fsfin. § 18-3-23. 

S. 775 pkt. 32.6.2.4 Driftsstøtte til produksjon av ny vannkraft. Nytt siste avsnitt: En særegen 
form for offentlig etablert driftsstøtte fremkommer gjennom den såkalte 
elsertifikatordningen, se ny lov 39/2011 om elsertifikater. Allerede ved endringslov 67/2010 
ble det i sktl. § 18-3, 2. ledd (ny) bokstav d fastsatt at inntekter fra utstedte elsertifikater 
inngår i brutto salgsinntekter ved grunnrentebeskatningen. 
 
S. 776-777 pkt. 32.6.3.2 “Driftskostnader som regulært følger av kraftproduksjonen”. Ved 
endringslov 67/2010 er det med virkning fra inntektsåret 2011 fastsatt gjennom sktl. § 18-3, 3. 
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ledd bokstav a nr. 1 at det ikke gis fradrag i friinntekten for kostnader til leie av fallrettighet. 
Bestemmelsen må sees i sammenheng med at inntekter ved utleie av fall ikke er 
grunnrenteskattepliktige. 
 
S. 778 pkt. 32.6.3.4 Årets skattemessige avskrivninger. Ved endringslov 67/2010 er det med 
virkning fra inntektsåret 2011 fastsatt gjennom sktl. § 18-3, 3. ledd bokstav a nr. 3 at det ikke 
gis fradrag i grunnrenteinntekten for avskrivning av tidsbegrenset fallrettighet (tidsubegrenset 
fallrettighet kan uansett ikke avskrives skattemessig). 
 
S. 778-779 pkt. 32.6.3.7 Friinntekt. Som det fremgår av pkt. 32.6.3.7, var friinntektsgrunnlaget 
tidligere (snittet av inntektsårets inn- og utgående) skattemessige verdi av alle driftsmidler 
som er tilknyttet kraftproduksjonen, jf. avsnitt 32.7. 
 
Ved endringslov 67/2010 ble det med virkning fra inntektsåret 2011 gjennom sktl. § 18-3, 3. 
ledd bokstav b fastsatt at det i utgangspunktet “ses bort fra skattemessig verdi av fallrettighet 
ved beregning av friinntekt”. Verdi av fallrettigheter som var ervervet og tilknyttet utbyggede 
kraftverk før 5. oktober 2010, skal likevel inngå i friinntektsgrunnlaget. Sistnevnte unntak ble 
innarbeidet etter forslag fra finanskomitéen, jf. Innst. 4 L (2010–2011) pkt. 7.2. Unntaket 
medfører at rekkevidden av den nye nominelle hovedregelen blir vesentlig innskrenket. 
 
Kapittel 33 Petroleumsbeskatning 

S. 788–790 pkt. 33.3.2 Den geografiske avgrensningen. Høyesterett avsa 30. juni 2011 dom 
(HR-2011-1309-A) i en sak hvor et sveitsisk rørledningsselskap drev rørledningsarbeider på 
norsk sokkel, dvs. “dertil knyttet virksomhet” etter petrskl. § 1, 1. ledd. Virksomheten utløste 
derfor skatteplikt til Norge etter petrskl., men det var på det rene at selskapets hovedkontor 
hadde hatt en rekke funksjoner av betydning for rørledningsoppdragene (f.eks. markedsføring, 
kontraktsforhandlinger og kontraktsslutninger). Spørsmålet var dermed om skatteplikten til 
Norge bare omfattet den del av bruttoinntekten som kunne knyttes til det som rent fysisk 
skjedde på norsk sokkel. Høyesterett viste til forarbeider og rettspraksis og kom til petrskl. § 1 
jf. § 2 tilsa at hele vederlaget var skattepliktig. Saken ble løst utelukkende på grunnlag av norsk 
rett ettersom skatteavtalen mellom Norge og Sveits av 1987 ikke omfatter 
kontinentalsokkelen. Høyesterett uttalte for øvrig at OECDs mønsteravtale her ikke ga bidrag 
til forståelsen av petrskl. 

S. 790 pkt. 33.3.3 Den funksjonelle avgrensningen. For en relativt fersk tolkning av ordlyden 
“dertil knyttet virksomhet” i petrskl. § 1, 1. ledd, samt forholdet mellom petrskl. § 1 og 
internasjonale konvensjoner, se dom fra Oslo tingrett av 15. april 2011 (TOSLO-2010-179156).  

S. 792 pkt. 33.4.2 Normpris for petroleum (petitavsnitt nederst). Fra 2. kvartal 2011 skal det 
fastsettes normpris for propan fra Kårstø, se Meld. St. 28 (2010–2011). For tørr- og våtgass 
ellers legges den faktiske salgspris til grunn (med mindre det bes om BFU, som forklart i 
boken). 

S. 793 pkt. 33.4.2. Normpris for petroleum (første petitavsnitt). Ved lov 34/2010 ble det 
vedtatt en ny bestemmelse i petrskl. § 6 nr. 6 om opplysningsplikt om salgs- og avtalevilkår for 
petroleumsselskapene om realisasjon av naturgass. Utfyllende forskriftsbestemmelser er 
foreslått i høringsnotat av 4. januar 2011. Bakgrunnen er blant annet at systemet for bindende 
forhåndsuttalelser i § 6 nr. 5 etter FINs oppfatning ikke har vært noen suksess, jf. Prop. 126 LS 
(2009–2010) pkt. 5. Opplysningsplikten er foreløpig ikke trådt i kraft, da det først må utvikles 
en database som kan ta imot elektronisk innsendte opplysninger fra petroleumsselskapene. 
FIN antar at systemet vil være ferdigstilt i 2012. Etter bestemmelsen skal 
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petroleumsselskapene ukrevet gi opplysninger om salgs- og avtalevilkår for all særskattepliktig 
realisasjon av naturgass utvunnet på norsk kontinentalsokkel.  

S. 793 pkt. 33.4.2. Normpris for petroleum (første brødtekstavsnittet). Normprisen fastsettes 
nå normalt for den enkelte dag, jf. endret § 2 annet ledd i normprisforskriften, i kraft fra 10. 
oktober 2010. Normprisen kan fastsettes for en lengre periode enn en enkelt dag når dette 
finnes hensiktsmessig og ikke urimelig. 

S. 806 pkt. 33.4.6.5. Årlig utbetaling av skatteverdien av undersøkelsesutgifter for selskaper 
med skattemessig underskudd. Refusjonsordningen for skatteverdien av letekostnader for 
selskaper utenfor skatteposisjon har vært omdiskutert. Olje- og energidepartementet har 
imidlertid uttalt senest i juni 2011 at ordningen representerer en politikk departementet 
ønsker å videreføre, jf. Meld. St. 28 (2010–2011). Hvorvidt det kan kreves direkte fradrag for 
letevirksomhet utenfor norsk sokkel er omdiskutert, se Oslo tingretts dom av 15. april 2011, 
som la til grunn at slike utgifter må aktiveres. Dommen er påanket. 

S. 811 pkt. 33.6 Overdragelse av utvinningstillatelser på sokkelen. Forskrift av 1. juli 2009 nr. 
956 er utvidet til også å omfatte følgende transaksjonstyper: (1) Bytte av andeler i 
utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel, (2) samlet overdragelse av særskattepliktig 
virksomhet og (3) overdragelse av andel i utvinningstillatelse der vederlaget består i at selger 
skal dekke kjøpers fremtidige undersøkelseskostnader. Det er også inntatt et krav om at 
partene i en transaksjon må være stiftet før skattemessig effektiv dato for overdragelsen.  

Kapittel 34 Samvirkebeskatning 

S. 822–823 pkt. 34.9.2 Skattemessig behandling av etterbetalinger og utdeling fra 
medlemskapitalkonti. I en uttalelse av 24. juni 2011 har FIN revurdert sitt standpunkt om at 
det bare er etterbetalinger som er fradragsberettiget etter sktl. § 10-50, 1. ledd som er unntatt 
fra utbyttebeskatning etter sktl. § 10-11, 6. ledd. I uttalelsen heter det at skattefritaket etter 
sktl. § 10-11, 6. ledd omfatter etterbetalinger som nevnt i sktl. § 10-50, uavhengig av om 
samvirkeforetaket oppfyller vilkårene for fradrag etter sktl. 10-50, 1. ledd eller ikke. 


