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Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 

Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) 

Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære 

forelesninger har da lite for seg. I stedet vil undervisningen i stor grad bli basert på små oppgaver . 

Skal dette bli vellykket, må deltakerne ha satt sett inn i lærestoffet på forhånd og gjort forsøk på å 

”løse” oppgavene. I hvilken grad det blir mulig med dialogbasert undervisning, vil avhenge av hvor 

mange som deltar. 

1. Innledning 

1.1 Fugleperspektiv på skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer 

- Alminnelige regler om skattlegging av økonomisk virksomhet 

- Særregler for selskaper og aksjonærer 

o Løpende skattlegging: selskapet som eget subjekt; skattlegging av utdeling 

o Aksjegevinst og –tap 

o Stiftelse og oppløsning. Kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse 

o Konserner: Konsernbidrag; konserninterne overføring 

o Omorganiseringer: endring av selskapsform (omdanning), fusjon/fisjon 

- Internasjonale spørsmål 

o Aksjeutbytte: fra utenlandsk selskap til norsk aksjonær; fra norsk selskap til 

utenlandsk aksjonær 

o Aksjegevinst: norsk selskap/utenlandsk aksjonær; utenlandsk selskap/norsk 

aksjonær 

o Konsernbidrag: Til/fra filial av utenlandsk selskap; til utenlandsk selskap uten 

filial 

o Fusjon/fisjon over landegrensene 

1.2 Trekk av rettsutviklingen 

- AS alltid vært eget skattesubjekt 

- Utbyttebeskatning 

o Frem tom 1991: aksjonær skattefri ved komm.lign; AS fradrag  ved 

statssk.lign 

o 1992–2004: Godtgjørelsesmetoden 

o 2004– : Aksjonærmodellen; fritaksmetoden 

- Aksjegevinster 

o Frem tom 1991: ”Aksjer i næring”, betydelig aksjesalg, treårsfrist 

o 1992-2004/06: RISK-metoden 

o 2004/06–:  Aksjonærmodellen; fritaksmetoden 

- Konsernbidrag: Fra tidlig 80-tallet 

- Fusjon/fisjon: kontinuitet iht dommer fra 20-tallet, lovfestet ultimo 90-tallet; over 

landegrensene 2011 

 

AKSJEUTBYTTE OG AKSJEGEVINST OG -TAP 

2. Personlig aksjonær: Skjermingsmetoden – aksjonærmodellen 
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Oppgave 1. Marte Kirkerud kjøpte 100 aksjer i Nye IT AS for kr 100 000 den 6. januar 2010. 

Selskapet har generalforsamling den 20 april 2010, der det vedtas en utbytteutdeling for 2009 

på kr. 20 per aksje. Halvpartene av aksjene, dvs. 50 aksjer, selger Marte den 2 desember 2010 

for kr 75000. Skjermingsrente er 3 prosent.  

- Hvilke skattekonsekvenser knytter seg til Marte og hennes aksjer for 2010? 
- Forutsett så at Marte selger de 50 aksjene først den 15. januar 2011 i stedet for i 

desember 2010, og til samme pris. De øvrige aksjene beholder hun. Utbytte for 2010 vedtas 

på generalforsamling den 20 februar 2011 med kr 15 per aksje. Skjermingsrenten er 3 % også 

for 2011.  

- Hvilke skattekonsekvenser knytter seg til Marte og hennes aksjer for 2009 og 2010 
under dette alternativ? 

- Sett at Nye IT AS var hjemmehørende i Danmark. Hvilken betydning ville det ha? 
- Sett at Nye IT AS var hjemmehørende i Norge, men at Marte Kirkerud var 

hjemmehørende i Danmark. Hvilken betydning ville det ha? 
 

 

3. Om forholdet mellom skattelov og aksje- og regnskapslov 

 

 Oppgave 2. Et AS har denne balansen 31.12 et år: 

Eiendeler 25 000 000   Aksjekapital     1 000 000 

      Overkursfond        500 000 

      Annen egenkapital      1 200 000 

      Gjeld                   22 300 000 

Sum  25 000 000                     25 000 000 

 

Hvor mye kan selskapet dele ut i utbytte? 

Hva blir stillingen skatterettslig hvis selskapet deler ut mer i utbytte enn dette? 

 

4. Skattespørsmål ved kapitalnedsettelse 

- Skatteposisjonen ”innbetalt aksjekapital, herunder overkurs”, § 10-11, 2. ledd 

- Knyttet til aksjen, ikke aksjonæren; forholdet til inngangsverdi 

- Aksjonærene kan ha ulik overkurs 

 

Oppgave 3: Ås stiftet et aksjeselskap og skjøt inn kr 100 000 i aksjekapital. Virksomheten gikk 

bra, og noen år senere ble det vedtatt en rettet emisjon mot Holm, som skulle eie 50 % av 

aksjene i selskapet. Holm skjøt inn kr 900 000, hvorav kr 100 000 ble først som aksjekapital og 

kr 800 000 som overkurs. Noe senere ble det besluttet kapitalnedsettelse med kr 400 000, 

hvorav kr 80 000 skulle tas fra aksjekapital og kr. 320 000 fra overkursfond.  

 Hva blir de skattemessige konsekvensene for Ås og Holm av kapitalnedsettelsen? 

 

- Betydningen av fondsemisjon, § 10-11, 4. og 5. ledd 

- Overkurs ikke alltid innbetalt; valgfrihet Utv. 1995 s. 108 FIN, Utv. 2006 s. 752 FIN 
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  Oppgave 4: Et selskap har denne balansen: 

 

Bygning   4500  Aksjekapital    1500 

Overkursfond    1000 

Annen egenkapital  2000 

    4500      4500 

 

Av aksjekapitalen var opprinnelig 500. Senere ble fortatt fondsemisjon med 300, og enda 

senere kapitalutvidelse med nytegning med 700 og med overkurs 800. Resten av 

overkursfondet skyldes overføring fra reservefond etter asl. 1976, som var fri egenkapital 

(avsetninger av årlig overskudd).    

Skattyteren vil ha ut 1000 av selskapet. Hvordan blir stillingen hvis dette tas fra 

a. annen egenkapital,  

b. aksjekapital,  

c. overkursfond?  

Hva er det skattemessige konsekvensene av ulike handlingsalternativer, og hvordan  kan 

skattyter komme optimalt ut? 

 

5. Aksjeselskap som aksjonær: Fritaksmetoden 

Oppgave 5: A AS, som er hjemmehørende i Norge, har 8 % av aksjene i X Ltd, som er stiftet og 

registrert i Irland. X Ltd. er et holdingselskap, hvis hovedformål er å eie aksjene i Y Corp, et 

selskap som er stiftet i USA og driver virksomhet der, men selskapet har også noen spredte 

aksjeposter i andre selskaper. X Ltd. har et lite kontor i Dublin med to ansatte. Alle 

investeringsbeslutninger ut over et beskjedent beløp må treffes av styret, som består av 

personer bosatt i USA og som holder sine møter der. Selskapsskattesatsen i Irland er 12,5%. 

Legg til grunn at et Ltd. anses hjemmehørende i Irland når det er stiftet og registrert der. 

Kan A AS skattlegges for aksjeutbytte fra X Ltd.? 

Hva hvis skatteavtalen mellom Irland og USA leder til at X Ltd. skal anses hjemmehørende i 

USA etter skatteavtalen? 

Hva hvis styremedlemmene i X Ltd. var bosatt i Norge og styremøtene fant sted her? 

Hva hvis A AS i stedet eide 30 % eller 75 % av aksjene i X Ltd.? 

Oppgave 6: Et selskap som er hjemmehørende i Norge, deler ut aksjeutbytte til følgende 

aksjonærer: M Ltd. hjemmehørende i UK, Peter Hill bosatt i UK, M Inc. Hjemmehørende i USA, 

Bill Bush bosatt i USA. Er utbyttet skattepliktig i Norge, og evt. etter hvilke regler? 

Oppgave 7: Alt 1. X AS overvied å selge en fast eiendom, noe som ville lede til en betydelig 

skattepliktig gevinst. I stedet ble det besluttet å fisjonere selskapet, slik at den faste 

eiendommen ble lagt i det overtakende (utfisjonerte) selskapet. X AS selger det utfisjonerte 

selskapet. Er gevinsten på aksjene skattefri? 

Alt 2: Y AS driver bl.a. en fast eiendom. Selskapet trenger å frigjøre kapital og vil dessuten 

gjerne ha nye eiere inn for styrke selskapets stilling. Selskapet fisjoneres slik at den faste 
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eiendommen bli lagt i det overtakende selskapet. 75 % av aksjene i dette selges. Er gevinsten 

på aksjene skattefri?  

 

 KONSERNBESKATNING 

6. Innledning 

- Konsernselskaper som selvstendige skattesubjekter 

- Problemstillinger i konsernbeskatning 

o Resultatutjevning, særlig om underskudd 

o Internprising 

o Overføring av skatteposisjoner 

- Modeller for konsernbeskatning 

o Full konsolidering 

o Underskuddsoverføring 

o Konsernbidrag 

 

7. Konsernbidrag 

7.1 Innledning 

o  Hensyn til konsernet, men også til minoritetsaksjonærer og kreditorer 

7.2 Generelle vilkår 

o Konsernvilkår, både skatte- og selskapsrettslig 

o Innenfor alminnelig inntekt 

o Lovlig etter asl og asal – jf asl § 8-5, krav om fri egenkapital 

 

Oppgave 8: Sett i oppgave 2 at i stedet for utbytte var aktuelt å gi et konsernbidrag til 

et annet selskap i konsernet. Giverselskapets alminnelige inntekt i det aktuelle året 

er kr 300 000. Hvor mye kan gis i konsernbidrag? 

 

7.3 Særlig om internasjonals forhold 

o Hovedregel: mellom norske selskaper  

o Unntak i § 10-4, 2. ledd 

 

Oppgave 9. Kan konsernbidrag gis med fradragsrett i disse tilfellene (der selskap X er 

ytende og selskap Y er mottaende): 

a. AS X og AS Y er begge hjemmehørende i Norge, men er datterselskaper av A  
 Ltd. som er hjemmehørende i UK. 
b. Som a, men X er stiftet og registrert i UK, men styret holder sine møter og 

 leder selskapet fra Norge. 
c. Som a, men AS X driver all sin virksomhet i UK, selv om det ledes fra Norge. 
d. Som a, men X er hjemmehørende i UK og har en filial i Norge. 
e. Som a, men X er hjemmehørende i USA og har en filial i Norge. 
f. Som a, men både X og Y er hjemmehørende i UK og har filial i Norge.  
g. AS X er hjemmehørende i Norge, mens AS Y er hjemmehørende i UK og uten  
 filial i Norge.  
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7.4 Skattlegging hos mottakerselskapet 

7.5 Konsernbidrag frem og tilbake (”sirkelkonsernbidrag”) 

 

Oppgave 10. Selskapene AS A og AS B tilhører samme skattekonsern. AS A har 

overskudd, men ingen fri egenkapital. Selskap B har underskudd, og fri egenkapital. 

Konsernet vil gjerne avregne AS Bs underskudd mot AS A overskudd. Er dette mulig å 

få til, og evt. hvordan? 

 

7.6 Grenser for bruk av konsernbidrag i skatteplanlegging - § 14-90 

Oppgave 11. AS X har fått tilbud om å kjøpe alle aksjene i et selskap. Dette selskapet 

har en million kroner i banken og et skattemessig fremførbart underskudd på to 

millioner kroner. Selger krever 1,2 millioner kroner for aksjene. Hvilken nytte kan AS 

X ha av dette, og hvilke skatterettslige spørsmål kan oppstå?  

7.7 Endring av konsernbidrag 

 

OMORGANISERING 

8. Innledning 

- Hvorfor omorganisere? 

- Intern omorganisering eller nye eiere inn? 

- Realisjon eller konstinuitet? 

- Kontinuitetsformer 

o Kontinuitet i skatteposisjoner – selskapsnivå 

o Kontinuitet i skatteposisjoner – eiernivå 

o Eierkontinuitet 

o Virksomhetskontinuitet 

o Regnskapsmessig kontinuitet 

9. Omdanning til AS 

9.1 Omdanning ”oppover”, ”sidelengs”, men ikke ”nedover” 

9.2 Selskapsrettslige regler – apportstiftelse og åpningsbalanse 

9.3 Alminnelige skatteregler: realisasjon 

9.4 Vilkår for omdanning med kontinuitet 

o Kontinuitet i skatteposisjoner 
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Oppgave12. Om et enkeltpersonforetak foreligger disse opplysningene om eiendeler, 

gjeld og skatteposisjoner, samt eiendelenes skattemessig, bokførte og virkelige verdi (tall 

i 1000): 

   skattem                bokført                  virkelig 

Forr.eiendom  3000   3500  4500 

Maskiner   500   800   800 

Varelager   150   150  100 

Aksjer      150   150  350 

Gjeld  1500  1500  1500 

Sum   2300   3100  4250 

Bolig     2000   2000  2500 

Underskudd til fremføring 500.  

Hvilke eiendeler, gjeld og skatteposisjoner må, kan eller kan ikke overføres til AS ved 

omdannelse? 

Hvordan kan en åpningsbalanse for det nystiftede selskapet se ut? 

Hva blir inngangsverdien og ”innbetalt aksjekapital, herunder overkurs” (sktl. § 10-

11, 2. ledd) på aksjene i det nystiftede selskapet? 

 
Oppgave 13. Peder Ås driver et enkeltpersonforetak som disse gjenstandene og 

skatteposisjonene er knyttet til: 

Fast eiendom    inngangsverdi 1000     omsetningsverdi 900 

Driftsmidler og varelager   inngangsverdi 300    omsetningsverdi 450  

Underskudd til fremføring   100 

Ås overveier å omdanne til AS. Kan han gjøre dette på en måte som innebærer at 

han får fradrag for det latente tapet på den faste eiendommen, samtidig som løsøret og 

underskuddet kan overføres til AS uten skattlegging? 

 

o Virksomhetskontinuitet og eierkontinuitet 

 

Oppgave 14. Peder Ås driver et enkeltpersonforetak som han overveier å overdra 

vederlagsfritt til datteren. For å nyte godt av verdsettelsesregelen i arveavgiftsloven § 11 

A, omdanner han foretaket til AS med kontinuitet. Dagen etter at selskapet er registrert i 

Foretaksregisteret, overdrar han aksjene til datteren vederlagsfritt. Holder det? 

 10  Fusjon og fisjon 

 10.1 Innledning 

  - Omorganisering eller overtakelse 

  - Forholdet til fritaksmetoden: Fusjon/fisjon – innmatsalg – aksjebytte 

  - Forholdet til aksjerett og regnskapsrett 

  - Forskjellige former: Hovedfokus her: fusjon ved opptak, personlige aksjonærer 

 10.2 Valgfrihet: fusjon/fisjon som realisasjon eller med kontinuitet 

  

Oppgave 15. AS X, som A eier alle aksjene i, eier en fast eiendom med skattemessig 

nedskrevet verdi 100, virkelig verdi 250. AS Y, som eies av C, eier et skip med skattemessig 

nedskrevet verdi 40, virkelig verdi 125. Det er ti aksjer i AS X, og A tegnet dem alle til 

pålydende 10 ved stiftelsen av selskapet. 
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 Selskapene skal fusjoneres ved at AS X går opp i Y. Hvilke skattemessige 

konsekvenser får dette? 

 

 10.3 Vilkårknyttet til selskapsretten for fusjon/fisjon med kontinuitet 

  - Aksjeselskap eller likestilt/likeartet selskap 

 
Oppgave 16. Et  allmennaksjeselskap og et SE-selskap (se lov 14/2005, se særlig § 9) ønskes fusjonert 

med kontinuitet, med SE-selskapet som overtakende. Går det? 

 

-”når fusjon skjer etter kapitel 13…”/”når fisjon skjer etter kapitel 14” 

 

Oppg. 17. Ås eier alle aksjene i AS A. Selskapet har en eiendom som ønskes solgt. Salg fra 

selskapet vil lede til betydelig gevinst. Selskapet overveier tre handlingsalternativer:  

(1) AS A stifter datterselskapet AS D og overfører eiendommen til dette som konsernintern 

transaksjon. AS A selger aksjene i AS D. 

(2) AS A fisjonerer ut eiendommen til et datterselskap AS E. AS A selger aksjene i AS E. 

(3) AS A fisjoneres slik at eiendommen legges i det utfisjonerte selskap AS E. Videre oppretter 

AS A et datterselskap AS D. Dernest fusjoneres AS E inn i AS D.  

 

10.4 Kontinuitetsvilkår – fusjon  

- Ikke vilkår om virksomhetskontinuitet  

- Eierkontinuitet: tilleggsvederlag 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Kontinuitet i skatteposisjoner på eiernivå 

 - Inngangsverdi og ervervstidspunkt for vederlagsaksjene 

 - Ubenyttet skjerming 

 - Innbetalt aksjekapital og overkurs       

             

 Oppgave 18. Som oppgave 15, men slik virkelig verdi av fast eiendom er 260, og slik at A 

ervervet fem av aksjene ved tegningen i 2005 for 5 per stk. og de øvrige 5 ved kjøp i 2008 for 

15 per stk.  Vis hvordan fusjonen da kan gjennomføres! 

                                                                 

- Kontinuitet i skatteposisjoner på selskapsnivå   

 

10.5 Kontinuitetsvilkår – fisjon 

  - Ikke vilkår om virksomhetskontinuitet 

  - Likedelingsfisjon og skjevdelingsfisjon; tilleggsvederlag 

  - Kontinuitet i skatteposisjoner på selskapsnivå 

  - Kontinuitet i skatteposisjoner på aksjonærnivå 
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Oppgave 19. Et selskap har denne balansen: 

Bygg  2000  Aksjekapital    500 

Kundefordringer 1100  Overkursfond   300 

Varebeholdning   500  Langsiktig gjeld                 2000 

Biler     200  Kortsiktig gjeld                 1400 

Bank    100 

Sum  3900                    3900 

 

Bokførte verdier er lik skattemessige verdier. Reell verdi på bygget er 2500, på 

varebeholdning 700 og på bil 300.  

De to aksjonærene X og Y er blitt enig om å skille lag, og selskapet skal derfor 

fisjoneres, slik at X skal overta det overdragende selskapet som skal være et eiendomsselskap 

og eie bygget, mens Y skal eie det overtakende (utfisjonerte) selskap som skal videreføre 

driften. Nettoverdiene i selskapet skal deles likt (likevel slik at partene er enige om å se bort 

fra ulikheter i latent skatt på merverdier). Siden langsiktig gjeld er pantelån på bygget, bør 

dette bli liggende i samme selskap som bygget. Hvordan kan fisjonen gjennomføres? 

 Sett at selskapet hadde ett fremførbart underskudd på 250. Hvordan skulle det 

håndteres? 

 

 

10.6 Fusjon og fisjon over landegrensene – ny § 11-11 

 - Norsk overdragende selskap, innen EØS, 1 – 4 ledd; forhold til § 9-14 

 - Norsk overtakende selskap, innen EØS, 6. ledd 

 - To utenlandske selskaper, 5. ledd 

 - Aksjebytte, 4. ledd 

 

Oppgave 20. Sett i oppgave 15 at AS Y er hjemmehørende i Tyskland. Kan det gjennomføres 

fusjon med skattemessig kontinuitet? Hva hvis AS Y er hjemmehørende i USA? 

 Sett at AS X ikke eide en fast eiendom, men en maskinpark, og at maskinene blir 

flyttet til Tyskland i forbindelse med fusjonen – hva da? 

 

 

 

 

 

  

 

 


