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Hovedtrekk 

 Deltagerligning 

 28 % 

 Beskatning ved utdeling til personlig deltager – 28 % 

 Totalt 48,16 % 

 Redusert for  skjermingsfradrag 

 Forutsetter virksomhet 
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Kombinere deltagerligning (kildeprinsipp) med 

deltagermodell (utdelingsprinsipp) 

 Deltagerligning – også kalt nettoligning 

 ”Deltagermodellen” kan lett blandes sammen med deltagerligning 

 Alle  deltagere, også selskaper 

 Herunder deltagerlignede selskaper 

 Men  tilordnes de selvstendige skattesubjekter ”bak” 

 Ingen dobbeltligning 

 Utdeling øker ikke denne  skatten 

 Uttaksprinsipp v s uttaksbeskatning 

 Men uttaksbeskatning – den særlige oppgjørsbeskatning ved uttak  etter  sktl § 5-2, jf § 10-45, kan 
øke selskapets  beregnede nettoinntekt, og dermed  forholdsmessig inntekten til alle deltagere 
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Eks 
4 

 Bil verdt kr 500 000 

 Eier betaler kr 200 000 

 Konsekvenser inntektsligning AS 

 DLS 

 



Uttak § 5-2, jf § 10-41, vs utdeling § 10-

42 

 § 5-2 oppgjørsbeskatning for urealiserte merverdier 

 Bil omsetningsverdi 500 

 D saldo             200 

 

 Gis bort til deltager med 10 % 

 Inn i inntektsoppgjør til fordeling: 300 (500-200) (30) 

 Utdeling 500 (500) 
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Utdelingsbeskatning – uttaksprinsipp - 

skjermingsmetode 

 Uttak –  

 Sktl § 5-2 

 Sktl § 9-14 

 Mval § § 3-21 og 3-22 

 Uttaksprinsipp 

 Sktl §§ 10-11 og 10-12 

 Sktl § 10-42 
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Deltagermodellen 

 Bygger på aksjonærmodellen 
 Samme  skjermingsrente 

 Tre måneders statskasseveksler 

 Etter skatt 

 Fastsettes primo 2012 for 2011 

 1,6 % for 2010 

 # skjermingsrente  i foretaksmodellen 2,2 %  for  2010 

 = tilfeldigvis lik skjermingsrenten for lån i hele 2011 – 6  to måneders-perioder 

 Teknisk og pedagogisk komplisert regelsett 
 Kombinerer kilde og uttaksprinsipp 

 ”Deltager-” og selskapsligning 

 Uttrykkene deltagermodell og deltagerligning  
 To forskjellige forhold 

 En deltagermodell for deltagerlignede selskaper! 

 Løpende beskatning og utdelingsbeskatning 

 Enkelte gamle ”fremmedelementer” henger igjen 

 DLS - mindre praktisk etter 1 jan 2006 
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Oversikt over reglene  

 Sktl § 10-40 – generelt – anvendelsesområde nettoligning og 
deltagermodellen (utdelingsbeskatning) 

 § 10-41 Nettoligning – løpende skattlegging 

 § 10-42 Utdelingsbeskatning – deltagermodellen 

 §10-43 Fradragsrammen – Fremmedelement – skattemessige verdier  
 Sammen med § 10-41, men se § 10-43(4) – del av § 10-44 

 § 10-44 – Gevinst-/tapsbeskatning ved realisasjon av andel 

 § 10-45 – Disposisjoner mellom selskap og deltager 
 Egentlig en del av nettoligning – hører sammen med § 10-41 

 § 10-46 – Kontinuitet ved arv og gave, jf sktl § 10-33 
 Ses best sammen med § 10-42 

 § 10-47 Internasjonale forhold 

 § 10-48  Overgangsbestemmelser  
 Per 1 jan 2006 
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Sktl § 2-2(2),(3) 

 Grunnleggende skille 

 Selskaps- og deltagerlignede enheter 
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Deltagerligning  

 Inntektsligning – sktl § 10-41 

 Formuesligning – sktl §§ 4-40 og 4-41 
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Overskudds-/underskuddsdeling 

 Selskapsavtalen/selskapsloven 

 Skattested 

 Personlig deltager  

 Bostedskommun, jf § 3-1 

 Med mindre selskapet stedbunden virksomhet, § 3-3 

 Gjeldsrentefordeling 

 Sktl §§ 6-90 og 6-91 

 På selskapets hånd 

 Ingen samordning deltagers renteutgifter/gjeld og formue i 
Norge og utlandet 
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Salg andel i løpet av året 

 Overdragelsesmnd til erverver 

 Sktl § 10-41(3)(2) 

 Forutsetter avhender og erverver skattepliktige til Norge 
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Forarbeider 

 NOU 2005:2 Uttaksutvalget 

 Ot prp nr 92 2004-2005 

 Innst O nr 125 2004-2005 

 Prop 1 LS 2011-2012 
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Utdelingsbeskatning - grunnlag 

 ”enhver vederlagsfri overføring” 

 Også lånefinansierte uttak 

 Utbetaling, ikke vedtak avgjør 

 NB: Vedtak i 2011  

 Utdeling i 2012 blir skattepliktig 

 Konverter uttrykkelig til ordinær fordring ved årsskiftet  og før 

ubetaling 

 Individulle fastsettelse 

 Status egenkapitalkonto per 31 des 

 Tilbakeholdt overskudd og utdelinger 
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Anvendelsesområde 

 Sktl  § 10-40(1) 

 ”deltakere  i ansvarlig selskap,  kommandittselskap, indre selskap, partrederi og for stille 
deltakere” 

 Reglene  om nettolignet sameie ble opphevet 

 ”overgangen fra nettoligning til bruttoligning som følge av opphevelsen av særregelen i 
skatteloven i skatteloven § 10-40 annet  ledd, ikke skal anses som skattemessig realisasjon av 
de enkelte sameiernes andeler i sameiet. Dette  innebærer at  skattemessige verdier og andre 
skatteposisjoner i det nettolignede sameiet må videreføres  på de enkelte sameieres  hånd 
med  en forholdsmessig andel. Der  det foreligger over- eller  underpris ved erverv av andelen 
i et tidligere nettolignet sameie, må det tas   hensyn til denne over-  eller underprisen  ved  en 
senere gevinst- eller tapsberegning  ved  realisasjon av formuesobjekt som inngikk i det  
tidligere nettolignede sameiet. ... [N]ærmere bestemmelser …  gis i forskrift. ” Ot prp nr 92 
2004-2005 pkt 1.15 

 Ikke 

 Samarbeidsavtaler i petroleumsvirksomhet, jf sel § 1-1(4) 

 Selskaper og sameier som driver produksjon av vannkraft når deltakerne selger det vesentlige  
av kraftproduksjonen på selvstendig basis 

 Lignes etter en bruttometode 

 De fleste  deltagere er selskaper eller kommuner 
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Indre selskap 

 Fremtrer ikke  utad 

 Ikke krav til selskapsavtale 

 Ikke nødvendigvis stille deltager 

 Begrenset ansvar 

 Stille selskap – unødvendig betegnelse 
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Eks 
17 

 Anne 10 % andel 

 Enheten har 500 000 i inntekt 

 Utdeling fra ANS 

 Realisasjon andel ANS 

 Skattepliktig inntekt 

 Sameie 

 ANS 



Materielt deltagerlignet selskap 

 Vs sameie 

 Udelingsbeskatning  

 Ikke for sameie + 

 Fritaksmetoden 

 Ikke for  sameie - 
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Registrering er ikke avgjørende 

 Tilstrekkelig at selskapene godtgjør  overfor ligningsmyndighetene at de 

materielle vilkår er  oppfylt 

 Virksomhet, ikke passiv kapitalforvaltning 

 Gjeldende praksis  for  indre selskaper videreføres 

 ”Det  er en klar presumsjon for at registrerte selskaper oppfyller de materielle 

vilkårene for å være selskap. Departementet legger til grunn  at deltakermodellen  

vil bli benyttet på alle registrerte deltakerlignede selskaper, uten nærmere 

overprøving av om de materielle selskapsvilkårene er oppfylt.” 

 Ot prp nr 92 2004-2005 pkt 1.6.3 

 Må bety at kan foreta en reell vurdering, men  at det ikke vil  være vanlig 

 Registrering 

 Ikke konstitutiv betingelse 

 Rettsvirkning, ikke rettsfaktum 
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Registrert DLS - Ikke sikkert slipper 

utdelingsbeskatning hvis ikke virksomhet 

 Bedre passiv kapitalavkastning ved utleie eiet direkte 

 I praksis 

 Utdelingsbeskatning 

 Alle registrerte DLS 

 Alle ikke-registrerte som tilfredsstiller vilkårene til DLS, jf 

virksomhetskravet i sel § 1-1 
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Virksomhetsavgrensning 

 Neppe stort spørsmål ved DLS 

 Enkelte sameier er materielle ANS 

 Men store inntekter 

 Kanskje sjelden tvilstilfelle 

 Aktuelt spørsmål ved EPF 

 Mange nær grenseland 

 Utleie – oppleves ikke som næringsvirksomhet 
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Virksomhet– tomtesalg BFU 27/07 

 12 da 

 Omregulering LNF-område til boligtomter 

 5 tomter tomannsbolig  

 5 tomter enebolig 

 Sameiere ikke selv arbeidet med reguleringen 

 Konsulent – honorar kr 51 200 + mva – over fire år 

 SKD 

 ”at aktivitet som er utøvd for skattyters regning og risiko skal 
tilordnes skattyter selv om den er utført av andre, jf. Høyesteretts 
dom om identifikasjon inntatt i Utv. 1968 side 75 [Rt 1967 s 
1570] og Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) side 76 og 77.”  
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Rt 1967.1570 Huseby Kvaalen 

 ”I det foreliggende tilfelle er det adskillig som taler for å se oppføringen av de 2 
tremannsboliger som Lilly Huseby Kvaalen solgte i 1964, i sammenheng med de 
boliger som var oppført og solgt i 1961 og i 1963. Men selv om boligene i 1964 
sees isolert, gjelder det byggearbeider av ganske stort omfang. 
Byggeomkostningene utgjorde således etter de foreliggende oppgaver over 

800.000 kroner. Byggearbeidene var satt i gang av Lilly Huseby Kvaalen. At 
hun under dette brukte forretningsfører, byggmester m.v. kan 
ikke tillegges noen betydning. Jeg er heller ikke enig med 
dødsboet i at det her bare dreiet som om en kapitalplasering. 
Det foreligger i dette tilfelle fra Lilly Huseby Kvaalens side en 
aktivitet som går langt ut over en vanlig kapitalanbringelse. 
Idet jeg videre legger til grunn at byggearbeidene ble utført med fortjeneste for 
øye og således hadde et økonomisk formål, finner jeg etter dette at oppføringen 
av boligene i 1964 var et forretningsforetagende i lovens forstand. 

 For øvrig finner jeg grunn til å peke på at bruken av tomtene og oppføringen av 
boligene etter rettspraksis må sees under ett, jfr. avgjørelser i Rt. 1923 I s. 511 
flg. og Rt. 1938 s. 198 flg. Man kan ikke i relasjon til skattelovens regler 
behandle grunn og bygging hver for seg.  

23 



Ikke virksomhet – sameiere bruttolignes 

 ”Det legges til grunn som opplyst at det er kjøper som skal foreta parsellering, 

eventuell opparbeiding av råtomtene og separat salg av disse, og at 

utviklingen frem til byggeklare tomter vil skje for kjøpers regning og risiko. 

 Skattedirektoratet har etter en konkret vurdering av den skisserte aktivitet som 

skal tilskrives sameierne, kommet til at den ikke er av et slik omfang at 

salgsgevinsten skal anses vunnet ved virksomhet i skattemessig forstand. Vi står 

da overfor et sameie hvor hver av deltakerne skal bruttolignes for sin 

forholdsmessige andel av salgsgevinsten. Salgsgevinsten skal behandles som 

kapitalinntekt for den enkelte sameier.” 
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Kombinasjon  fritaksmetode og 

nettoligning/deltagermodell  

 Vanskelig på flere  punkter 

 Tradisjonelt er inntekt som må behandles som særskilt 

skatteposisjon eller  etter særlige skatteregler holdt utenfor 

fordelingen for DLS 

 Tidligere utbytte som ga godtgjørelse 

 Utenlandsinntekt med rett til kredit  etter §§ 16-20 og 16-30 
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Utbytte og gevinster selskapsandeler 

 ” (2) Inntekter og tap som nevnt i § 2-38 annet ledd inngår 
ikke i inntekten som fastsettes etter denne paragraf. 
Skatteloven §  2-38 tredje, fjerde og sjette ledd gjelder 
tilsvarende.” 
 Sktl § 10-41(2) 

 Inngår ikke i løpende  overskuddsbeskatning 

 Personlig deltager  i  DLS 
 Ordinær beskatning etter  deltagermodellen ved utdeling 

 Selskapsdeltager i DLS 
 Fritaksmetoden -  ville uansett ikke skattlegges  

 Skattlegges når utdeles til personlig eier i underliggende selskap etter 
aksjonærmodellen eller deltagermodellen  

 3 %-regelen 
 Ved utdeling 

 Ikke ved gevinst 
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3 %-regelen 
27 

 Utdelingsbeskatning  

 AS sktl § 10-11 generell 

 DLS sktl § 10-42 begrenset 

 Men ny hjemmel i sktl § 2-38(6)(1)(2) 

 3 % ved gevinst andel DLS 

 Skille  f eks valutagevinst – andel DLS  

 Vs  valutagevinst fordring  - bankinnskudd 

 Valutagevinst fordring – 28 % i  virksomhet 

 0 %  utenfor  virksomhet 

 



Ny sktl § 2-38(6)(a,b og c) 

a. For skattytere som nevnt i forste ledd bokstav 

a til h, skal tre prosent av utbytte nevnt i 

annet ledd bokstav a som er fritatt for skatt etter 

de foregående ledd, likevel anses som skattepliktig 

inntekt. Første punktum gjelder tilsvarende 

for utdeling på eierandel i selskap som 

nevnt i § 10-40 første ledd, jf. § 10-42 annet 

ledd. 

b. Bestemmelsene i bokstav a gjelder på samme 

måte for skattytere hjemmehørende i utlandet 

som er skattepliktige til riket etter § 2-3 første 

ledd bokstav b. 



3 % -regel lovendring forts 

c. Bestemmelsene i bokstav a gjelder ikke for 

utbytte mottatt av selskap mv. som tilhører 

samme konsern som det utdelende selskap, jf. 

aksjeloven § 1-3 og allmennaksjeloven § 1-3, 

dersom vilkår som fastsatt i § 10-4 første ledd er 

oppfylt. § 10-2 første ledd tredje punktum gjelder 

tilsvarende. Bestemmelsene i første og annet 

punktum i denne bokstav gjelder på samme vilkår 

så langt de passer for utbytte mottatt fra selskap 

mv. hjemmehørende i land innenfor EØS, 

og for utbytte betalt til slikt selskap. For selskaper 

som nevnt i tredje punktum i denne bokstav, 

gjelder vilkårene fastsatt i § 10-64 b tilsvarende. 

 



Nye avgrensninger 

 Bare utbytter 

 Ikke  gevinster 

 Også utdelinger fra DLS 

 Presiserer  tolkning sktl § 6-24 

 Også utbytter  og utdelinger  til selskaper 

hjemmehørende  i utlandet skattepliktige  etter sktl § 2-3 

 Nyter  godt  av  sktl § 6-24 - reverseringshensynet 

 Ikke 3 %-regel i konsernforhold 

 Skal  ikke  ”tvinges” til å bruke konsernbidrag 

 Usikkert om  i strid  med  EØS-avtalen 



Unik regel? 

 9 des 2005 nr 113 med virkning f o m 2005.  

 Brudd sktl § 6-1  

 Løpende eierkostnader,  

 Ingen forskjell tilkytning til inntekter innenfor og utenfor fritaksmetoden 

 Andre land begrenser  skatteplikten til x %, visstnok typisk 95 % (= 5 % sjablonmessig 
fradrag kostnader) 

 Vurdert, men forkastet  

 FINs Vi-i-Norge-vet-så-mye-bedre-selv-syken 

 Lett å tilpasse seg et forbud 

 F eks fakturere datter AS 

 Konvertere til skattepliktige inntekter 

 Fradragsrett 

 Ser konsernets utgifter under ett 

 Morselskap som har kostnader til løpende drift av datterselskapene.  

 Fradrag. kostnader til ledelse og administrasjon, strategiarbeid, finansingskostnader, 
markedsføringskostnader, kostnader til endring av selskapsstrukturen mv. 



Overgangsregel 

 Praktisk i mange selskaper i mange år 

 Sktl § 10-48 

 Deltakeres skjermingsgrunnlag, inngangsverdi og innbetalt kapital 

pr. 1. januar 2006 beregnes på grunnlag av selskapets 

skattemessige verdier 
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BFU 72/05 – sameie = materielt ANS – 

utbytte fra AS kan mottas skattefritt 

 Sameiet har drevet skogsdrift siden stiftelsen i 1967, herunder planting, 
hugst og salg av tømmer. Det er over en periode på 20 år årlig avvirket 
1200-1500 kubikkmeter. .. Sameiet har videre stått for veibygging, drenering 
av myr (3500 da) og annen aktivitet knyttet til skogsdriften. .. Det legges 
videre til grunn at Sameiet har leid ut deler av sine faste eiendommer til 
Driftsselskapet BA siden 1970, og at deler av virksomheten i Driftsselskapet 
BA har vært direkte knyttet til disse eiendommene.  

Sameiet har hatt en betydelig driftsinntekt for inntektsårene 2003 og 2004 og 
et driftsoverskudd på flere hundre tusen kroner. Regnskapstallene 
inkluderer avkastning av eierandelen i Driftsselskapet BA (før utfisjonering 
og omdannelse til Holding AS som ble gjennomført i 2005). 

 Utøvet virksomhet 

 Materialt ANS 

 Utbytte kunne mottas skattefritt 
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Gevinster 

 Fritaksmetoden ble utvidet 

 Også når AS realiserer gevinst på andel i DLS 

 Jf ny sktl § 2-38(2)(b) 

 Unngår å beregne underliggende  evt urealiserte  aksjegevinster i DLS 

 Men ikke hvis mer enn  10 % av DLS’ aksjer er i lavskatteland utenfor EØS eller  i 

høyskatteland  utenfor  EØS men mindre enn 10 % i en periode på to år 

 Finansielle instrumenter knyttet til andel  i DLS 

 Fritaksmetoden anvendes ikke direkte 

 Betinget av at instrumentet etter reglene  om  integrert beskatning skal skattlegges 

sammen med det underliggende objekt,  dvs andelen  i DLS 
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Fritaksmetoden ved mellomliggende DLS 

 10 %-kravet i sktl § 2-38(3)(e) 

 Beregning samlet  for selskapet, eller 

 For de enkelte deltagere 

 I  så fall ta hensyn  til alle aksjer den enkelte har  

 Konkl: For selskapet 
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Utdeling – tillegg i alminnelig 

inntekt - § 10-42 

 ”enhver vederlagsfri overføring av verdier fra selskap til deltaker” 

 Tillegget = 

 Verdi av utdeling 

- overskuddsandel § 10-41 x deltagerens skattesats for AI 

  Vanligvis 28 % - tiltakssonen 24,5 % 

- Skjermingsfradrag 

- Den del av utdeling som skattlegges etter § 10-42(5) – ut over fradragsbegrensning 

- Deltagerens skatt > utdeling  

- Differanse legges til skjermingsgrunnlag 

- Også lånefinansierte uttak beskattes 

- “Lånefinansiert” gjelder likviditet 

- Belastes egenkapital – enten innbetalt kapital eller tilbakeholdt overskudd 

- Uttaksbeskatning er ikke knyttet til overskuddsopptjening 

- Men tilbakebetaling innbetalt kapital er unntatt   
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Arbeidsvederlag – ”billigere” enn utdeling 

 Sktl § 12-2(g) 

 39 % inntil kr 441 000 

 Deretter 48 % (inntil 716 600) og 51 % 

 + trygderettigheter 

 - minstefradrag 

 Utdeling -  48,16 % hele veien 
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Skatt på arbeidsgodtgjørelse? 

 Overskuddsandel etter sktl § 10-41 er tradisjonelt  ansett å 

omfatte særskilt arbeidsgodtgjørelse etter sel § 2-26 

 Jf Lignings-ABC 

 Men regnes ikke som vederlagsfri overføring etter § 10-42 

 PI-beskattes etter sktl § 12-2(f) 

 Heller ikke skjermingsfradag i arbeidsgodtgjørelsen 
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Vederlagsfrie tjenester 

 Uttaksbeskatning 

 Jf sktl § 5-2(1)(1) 

 Inngår i nettoinntekt til fordeling, jf § 10-41(1) 

 Utdelingsbeskatning etter § 10-42 
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Utdeling # godgjørelse for særskilt 

arbeidsinnsats  

 Sktl § 12-2(f), jf sel §§ 2-26(1), jf 2-25(1) 

 Fradragsrett selskapets inntektsoppgjør 

 Inngår i AI og PI for deltager 

 Næringsinntekt 

 Stille deltager og kommanditist 
 Selskapet kan velge om lønn (arbeidsgiveravgift) eller næringsinntekt 

 Vanskelig å se at noen grunn til å velge lønn 

 Opptjener pensjonspoeng uansett 

 Arbeidsgiveravgiften er en merutgift 

 Selv om ikke lenger lavere trygdeavgift etter 12 G 

 Alltid 11 % (næringsinntekt) vs 7,8 % (lønn) 
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Skatt på arbeidsgodtgjørelse – til fradrag 

i utdeling? 

 Andel overskudd i § 10-41(1) 

 Selskapsrettslig overskuddsbegrep  

 Etter arbeidsgodtgjørelse, jf sel § 2-25(1)(2) 

 Faller utenfor “overskuddsandel” i § 10-42(3)(b) 

 Personkatt på arbeidsgodtgjørelse kommer ikke til fradrag i 

utdeling 

 Skatt på AI kommer til fradrag 
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Innbetalt kapital 

 ”Departementet legger til grunn at selgerens tilbakeholdte 

kapital i selskapet vil følge andelen ved eierskifte. Det 

innebærer at en kjøper ikke overtar en andel av totalt 

tilbakeholdt kapital i selskapet svarende til vedkommendes 

generelle eierandel, men den faktiske tilbakeholdte 

kapitalen i tilknytning til andelen.” 

 Ot prp nr 92 2004-2005 pkt 1.10.3 

 Jf for aksjer Rt 1957 s 1239 
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Utdeling # tilbakebetaling av innbetalt 

kapital 

 ”Som utdeling regnes ikke tilbakebetaling av innbetalt 

kapital. For selskap med bestemt selskapskapital, er 

tilbakebetaling av innbetalt kapital betinget av særskilt 

vedtak om kapitalnedsettelse. I innbetalt kapital etter dette 

medregnes korreksjoner i skjermingsgrunnlaget etter 

syvende ledd.”  

 sktl § 10-42(4)(1-3) 
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Innbetalt kapital 

 Mer verdt enn tilbakeholdt overskudd 

 Men skjermingsgrunnlag og inngangsverdi reduseres ved 

tilbakebetaling innbetalt kapital 

 Ikke ved utdeling av overskudd 
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Tilbakeholdt overskudd 

 Øker ikke 

 Skjermingsgrunnlag 

 Inngangsverdi 
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Skatteposisjon innbetalt kapital > vedtektsfestet, 

faktisk innbetalt selskapskapital 

 Praktisk problemstilling 

 Overgangsregler – skattemessige verdier utgjør innbetalt kapital 

 “andel av skattemessig egenkapital, uten korreksjon for over- 

eller underkurs” 

 Ot prp nr 92 2004-2005 pkt 1.8.5 

 Når ikke skal korrigere for over- eller underkurs – ikke egentlig en individuell 

skatteposisjon 

 + “uegentlige innskudd”, jf sktl § § 10-42(4)(3), jf 10-42(7) 

 Kan være umulig å tilbakebetale faktisk innbetalt kapital etter 2/5 –

kravet i sel § 3-16 

 Skattemessig innbetalt kapital kan vedtas tilbakebetalt uten at 

selskapsrettslig kapital skrives ned 
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Selskaper uten bestemt selskapskapital 

 Deltagerne gis valgfrihet 

 Ot prp nr 92 2004-2005 pkt 1.8.5 
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Tilstrekkelig bare å vedta reduksjon 

skattemessig innbetalt kapital 

 Utv 2006 s 117 FIN 
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Vederlag for å tre inn i selskapet 

 Jf ansvaret (vs AS) 

 Negativ inngangsverdi 

 Negativt skjermingsgrunnlag 

 Årets skjerming settes til  null 

 Sktl § 10-42(10) 
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Selskapsrettslig – låneopptak og utdeling 

 Sel § 2-26(3)(1) 

 ”, ... skal andeler i overskudd utbetales dersom ikke midlene 

trengs til betaling av selskapsforpliktelser eller til selskapets 

virksomhet” 

 Ingen utdelingsbegrensninger i form av bunden EK 

 2/5-kravet KS, jf sel § 3-16 

 Nettoformue > 2/5 selskapskapital 
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Skatteposisjon innbetalt kapital vs 

ubenyttet skjermingsfradrag 

 Uegentlig innskudd 

 Typisk skatt andel selskapsoverskudd som ikke er refundert 

 Kan fremføres 

 Men tyngre å få ut senere 

 Selskapsvedtak om nedsettelse 
 Mens ubenyttet skjermingsfradrag bare avregnes 

 Hensyntas året etter at de er oppstått 

 Ordinære innskudd (vs disse uegentlige innskudd) måles 
kvartalsvis 
 Gir ikke skjerming f o m innskuddsåret 
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Korreksjon for skatt ved overskudd 

 Sktl § 10-42(7) 

 “Er årets utdeling mindre enn inntektsskatt etter § 10-41, skal 

differansen tillegges skjermingsgrunnlaget.” 

 Overskudd fra selskapsdeltagelse, men betaler ikke skatt for året 

grunnet annet underskudd, jf sktl § 6-3 

 “I slike tilfeller gis likevel fradrag med det beløpet deltakeren hadde betalt i 

skatt om vedkommende var i skatteposisjon.” 

 Ot prp nr 92 2004-2005 pkt 1.8.3.3 
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Korreksjon for skatt ved underskudd 

 ”Ved underskudd etter § 10-41 reduseres 

skjermingsgrunnlaget med deltakerens underskuddsandel, 

multiplisert med deltakerens skattesats på alminnelig 

inntekt.” 

 Sktl § 10-42(7)(2) 

 Inngangsverdi reduseres også, jf § 10-44(3) 

 Skattesats  

 28 % eller 24,5 % 

 Gir symmetri til behandling ved inntektsligning 
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Sktl § 10-42(9)(2) 

 ”Fremførbart beløp etter dette ledd skal ikke overstige årets skjerming.” 

 Betyr IKKE at fremføring av ubenyttet skjerming fra tidligere år avskjæres 

 Gjelder fremførbart beløp for dette år – og sier da intet  nytt ut over første  punktum  

 Kan bety at skatt som fradragspost etter § 10-42(3)(a) skal holdes atskilt fra 
ubenyttet skjermingsfradrag 

 Ubenyttet skjermingsfradrag kan fremføres til fradrag i senere års utdeling 

 § 10-42(9)(1) 

 Ikke betalt skatt må fremføres indirekte ved å øke skatteposisjonen innbetalt kapital 

 Kreves så selskapsvedtak for utdeling 

 Kan bli opphevet 
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Omdannelse til AS 

 Sktl § 11-20 

 Gjelder uendret fra 2007 

 Vs overgangsregel E  

 Toget som har gått 

 Gjeld < ligningsmessige verdier + 100 000 

 Forslag kr 30 000 

 Kan dekke stiftelsesutgifter 

 Banker kan bekrefte 

 Fsfin § 11-20-3(4) – kravet til positiv EK etter ligningsmessige og 

reelle verdier 
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Innbetalt selskapskapital - realisasjon 

 ”selgerens tilbakeholdte kapital i selskapet vil følge andelen ved eierskifte. ... 

Kjøper vil overta selgers egenkapitalkonto i selskapet, herunder fordelingen 

mellom selskapsinnskudd og opparbeidet kapital i selskapet som grunnlag for 

senere utdeling til deltakeren.” 

 Ot prp nr 92 2004-2005 pkt 1.10 

 Som innbetalt aksjekapital og overkurs ved aksjer 

 Tilordnes ikke den enkelte prosent som erverves 

 Porteføljebetraktning – utligning innen sum andeler for den enkelte deltager 

 Forskjellig sktl § 10-11(2) 

 Intet FIFU-prinsipp, jf sktl § 10-36 
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Særskilt arbeidsgodtgjørelse 

 For høy ift arbeidsinnsats 

 Tjene opp pensjonspoeng 

 Lite praktisk, men kan overprøves 

 For lav ift arbeidsinnsats 

 Mer praktisk 

 “Departementet er enig med Uttaksutvalget i at gjennomskjæring generelt vil være 
et lite hensiktsmessig virkemiddel for å bøte på systemsvaketer i form av betydelige 
ulikheter i satsstrukturen for ulike inntektsarter.  Det er derfor viktig å få vedtatt en 
statsstruktur som gjør at behovet for å benytte gjennomskjæringsregler blir minst 
mulig. Det vil imidlertid være adgang for ligningsmyndighetene til å foreta 
gjennomskjæring i tilfeller med illojale tilpasninger.”  

 Ot prp nr 92 2004-2005 pkt 1.8.2.3 
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Tilsvarende problemstillinger AS - 

tvangslønn 

 Klare tilfeller 

 Fulltids arbeidsinnsats – ingen lønn/arbeidsgodtgjørelse 

 Åpne for skjønn og vilkårlig skattlegging 

 Lønn/arbeidsgodtgjørelse > 6 G 

    > høyest lønnede ikke-eier 

 Flere eiere 

 Regnskapet viser for høyt overskudd uten lønnsfastsettelse 

 Kan bli galt utbyttegrunnlag etter asl § 8-1 

 Kan miste skjermingsfradrag, jf sktl § 10-12(1)(2) 
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Status quo 

 Rt 2006 s 1573 Dillerud 

 Rt 2009.146 SEB  

 SKD 24 mars  2009 

 Finansdepartementet uttrykker i forarbeidene til skattereformen enighet med 
Uttaksutvalget i at gjennomskjæring generelt er et lite hensiktsmessig virkemiddel for å 
bøte på systemsvakheter i form av betydelige ulikheter i satsstrukturen for ulike 
innteksarter (Ot prp nr 92 (2004-2005) pkt 1.8.2.3).  Ved å innføre skatt på høye utbytter 
og gevinster, slik at det på marginen vil være mindre interessant om inntekten beskattes 
som kapitalinntekt eller som arbeidsinntekt, samtidig som marginalskatten på arbeidsinntekt 
reduseres, vil man vesentlig redusere incentivet til tilpasninger. Behovet for å benytte 
gjennomskjæringsregler blir da minst mulig. Uttaksutvalget uttalte at det regelbaserte 
uttaksprinsippet ikke bør baseres på bruk av et ”skjønnsbasert” kildeprinsipp som 
subsidiær sikkerhetsventil. 

 Skatteloven §§ 5-1, 5-10 og 12-2 bokstav f er beskatningshjemler for arbeidsgenerert 
inntekt. På bakgrunn av ovennevnte uttalelse fra finansministeren og forarbeidene, finner 
Skattedirektoratet at tilsidesettelse ved bruk av skatteloven § 13-1, i sammenheng med de 
ordinære beskatningsregler for arbeidsinntekt, normalt likevel ikke skal anvendes for 
aksjeeiere og deltakere som er aktive i egne selskaper for å fastsette økt arbeidsinntekt.  
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Det skal altså være stor grad av valgfrihet for arbeidende eiere i forhold 

til om de vil ta ut arbeidsvederlag fra selskapet.  Direktoratet legger til 

grunn at denne valgfriheten innebærer å ikke måtte ta ut slikt vederlag i 

det hele tatt, eller velge størrelsen på arbeidsvederlaget. Det er også tillatt 

å ta ut overskudd som utbytte/utdeling istedenfor 

lønn/arbeidsgodtgjørelse, uten at skatteetaten omklassifiserer til 

arbeidsinntekt. Se for øvrig Lignings-ABC 2008/09 s 1085 pkt. 4.5 og s 

1095 pkt. 7.5. 

I nevnte forarbeider uttrykkes at overprøvelsesadgangen ikke er avskåret i 

alle tilfeller. Det er adgang til tilsidesettelse/ulovfestet gjennomskjæring i 

illojale tilfeller. Slik gjennomskjæring antas imidlertid å få anvendelse i et 

fåtall typer av saker. Skatteetaten vil følge utviklingen på dette området 

for å avdekke eventuelle slike forhold.  
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Videre kan det i visse tilfeller være grunnlag for omklassifisering, uten 

krav om illojalitet. Der en eier med liten eller ingen arbeidsinnsats i 

selskapet får utbetalt en betydelig godtgjørelse for arbeid, for å sikre 

opptjening av rettigheter etter folketrygdloven, er et tilfelle der det kan 

være aktuelt med omklassifisering.  

For øvrig vil Skattedirektoratet bemerke at det fortsatt kan være aktuelt å 

beskatte arbeidende eier av selskap for arbeidsgenerert inntekt, der saken 

dreier seg om et spørsmål om tilordning av inntekt til riktig subjekt. Dette 

kan for eksempel være saker der eieren arbeider for et selskap som 

vedkommende eier indirekte. Forhold i saken som kan ha betydning ved 

vurderingen, er for eksempel hvem arbeidsavtalen er inngått med, hva 

den går ut på, hvilket selskap som har risikoen for utført arbeid og 

hvordan ansvaret for ulike kostnader er fordelt. 

Omklassifisering av aksjevederlag til forskudd på lønn (earn-out), vil ikke 

være berørt av de nevnte begrensninger i skattleggingen som følger av 

uttaksprinsippet og skjermingsmetoden etter skattereformen. 



Rt 1994.1064 Bye 

 

 ”Etter mitt syn er det ikke grunnlag for å bedømme avtaleforholdet på denne måten. Det er ubestridt at Aker 
Engineering AS, av ulike grunner, nettopp ikke ønsket å ansette Bye som arbeidstaker, men foretrakk å 
benytte hans ekspertise til prosjektene gjennom en oppdragsavtale, og med et aksjeselskap, ikke Bye 
personlig, som avtalepart. Jeg kan ikke se annet enn at begge parter i alle henseender som er av betydning 
for den rettslige bedømmelse, også har innrettet seg i samsvar med dette, slik førstvoterende har redegjort 
nærmere for. Dette må da legges til grunn for beskatningen. 

Med det jeg her har sagt, tar jeg ikke stilling til om den inntekt som 
er tilflytt TMBE, om avtaleforholdet til Aker Engineering AS ikke 
betraktes som et  lønnstagerforhold, likevel ville kunne lignes 
som personlig inntekt for Dag Erik Bye.” 

 Førstvoterende dommer Aarbakke 
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Særskilt arbeidsgodtgjørelse 

 Skattlegges når godskrives kapitalkonto 

 Ikke ved utbetaling 

 # overskuddsandel 
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Skjermingsgrunnlag – sktl § 10-42(6) 

 Netto kostpris for andelen 
 Pris betalt i andrehåndsmarkedet 

Andel gjeld overtatt inngår ikke 

+ Anskaffelseskostnader 

+ Ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år 

+ Deltagerens innskudd 
 Gjennomsnittlig innskudd, målt kvartalsvis 

 Faktisk innskudd, ikke innskuddsforpliktelse 

- Tilbakebetaling innbetalt kapital 

+/- Korreksjoner for skatt overskudd/underskudd etter § 10-
42(7) 
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Skjermingsmetoden 

 Aksjonærmodellen 

 Deltagermodellen 

 

 Foretaksmodellen 

 Noe annerledes 
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Kvartalsvis måling, sktl § 10-42(6) 

 Inngangsverdi # skjermingsgrunnlag 

 Jf også sktl  § 10-33 

 Også forskjell ved aksjer 

 1992-verdier i inngangsverdi 

 Ikke skjermingsgrunnlag 
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Sktl § 5-22 

 Lånerente 2011 

 Skjermingsrente for januar og februar 2011 1,6 pst 

Skjermingsrente for mars og april 2011 1,6 pst 

Skjermingsrente for mai og juni 2011 1,6 pst 

Skjermingsrente for juli og august 2011 1,6 pst 

Skjermingsrente for september og oktober 2011 1,6 pst 

Skjermingsrente for november og desember 2011 1,6 pst 
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Skjermingsfradrag 

 ”tilkommer den som er deltaker ved årets utgang” 

 Sktl § 10-42(8) 

 Litt motsigelsesfullt ift regelen om kvartalsvis måling av 

innskudd, jf § 10-42(6)(3)? 

 “Ved negativt skjermingsgrunnlag settes årets skjerming 

til null.” 

 § 10-42(10) 
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Utdeling til utlendinger 

 Sktl § 2-3(1)(b) 

 Ikke utdelingsskattepliktig ved utdeling etter opphør av 

selskapets tilknytning til Norge  
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Lovlighetskrav 

 Ikke lovlighetskrav i sktl § 10-42(1) 

 Men i sktl § 10-12 

 Kan ikke innfortolkes ut fra symmetrihensyn el l 

 Lovlighetskrav for fritaksmetode ved utbytte, 

 Jf sktl § 2-38(2) 
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Ubenyttet skjermingsfradrag 

 Overføres til fradrag i senere års utdeling 
 Fremførbart beløp kan ikke overstige årets skjerming 

 § 10-42(9)(1) 

 Skille skjermingsfradrag 

 Korreksjonsposter etter § 10-42(7) 

 De siste kan influere innbetalt kapital, skjermingsgrunnlag og inngangsverdi 

 Skal ikke kunne brukes til å redusere skattepliktig utdeling to ganger 

 Øker senere års skjermingsgrunnlag 
 Sktl § 10-42  

 Automatisk rentejustering 

 Fradrag i senere gevinst ved realisasjon av andel 
 Men ikke i tap 

 § 10-44(2)(2) 
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”gevinst” i §§ 10-44(2)(2) og 10-43(4) 

 Tolkes antitetisk ved gevinstberegning generelt (jf 

uttrykkelige forarbeider), men ikke når gevinstberegning 

korrigeres for underskudd ut over fradragsbegrensningen 

 § 10-43(4) burde endres slik at “i gevinst” blir “i gevinst eller tap” 
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Aksjer vs DLS-andel 

 Aksje 

 “... kan ubenyttet skjerming fremføres til fradrag i senere års 

utbytte på samme aksje” 

 DLS-andel 

 Hele andelen ses under ett 

 Ingen binding av skjermingsfradrag til den enkelte prosent eller 

det enkelte delerverv 
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Etter opphør eierposisjon 

 Ubenyttet skjermingsfradrag bortfaller 

 Frykten for årsskiftehandler 

 Ikke antatt at krav om tre måneders eiertid ville gi tilstrekkelig 

vern mot årsskiftehandler 
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Gevinst-/tapsberegning 

 § 10-44(2) 

 Netto vederlag 

- realisasjonskostnader 

- inngangsverdi 

 Netto kostpris 

+ Anskaffelseskostnader 

+ Netto innskudd 

+ Korrigert for endringer pga skatt etter § 10-42(7) 

- Ubenyttet skjermingsfradrag 
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Gevinstberegning som ved aksjer 

 ”Det innebærer at gevinstberegningen tar utgangspunkt i 

den nominelle differansen mellom netto salgssum for 

selskapsandelen og netto kjøpesum for andelen. I dette 

grunnlaget skal ubenyttet skjerming på 

realisasjonstidspunktet komme til fradrag.” 

 Ot prp nr 92 2004-2005 pkt 1.10.3 
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(Enkelt) Aksje vs (hel) andel 

 Sktl § 10-12(1)(2) 

 Dersom skjermingen overstiger årets utbytte, kan ubenyttet 

skjerming fremføres til fradrag i senere års utbytte på 

samme aksje.  

 Sktl § 10-12(2)(1) 

 Skjermingen beregnes for den enkelte aksje, og settes til 

aksjens skjermingsgrunnlag multiplisert med en 

skjermingsrente.  

 Sktl § 10-31 

 Ubenyttet skjerming, jf. § 10-12, kan føres til fradrag i 

fastsatt alminnelig inntekt. Fradraget kan ikke være større 

enn gevinsten ved realisasjon av aksjen. 
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Andel – samlet eierandel til en hver tid 

 Sktl § 10-42(6)(1) 

 ”Skjermingsgrunnlaget er summen av netto kostpris for 

selskapsandelen,” 

 Sktl § 10-42(9) 

 ”Dersom skjermingen overstiger årets utdeling fratrukket 

inntektskatt etter § 10-41, kan ubenyttet skjerming fremføres til 

fradrag i senere års utdeling fra samme selskap.” 

 Sktl § 10-44(2)(2) og (3) 

 ”Ubenyttet skjerming, jf. § 10-42 niende ledd, kan føres til fradrag i gevinst 

ved realisasjon av andelen.”  

 (3) ”Andelens inngangsverdi er netto kostpris for andelen og 

anskaffelseskostnader, tillagt deltakerens netto innskudd i selskapet og 

korrigert for endring i skjermingsgrunnlaget i eierperioden etter § 10-42 

syvende ledd.” 
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Regel om gevinstbeskatning ved opptak ny deltager 

– sktl § 10-44(2) – opphevet 1 jan 06 

 Passer ikke inn i systemet med gevinstberegning etter 

kostpris og ikke skattemessige verdier 

 Likestiller DLS med AS og nyemisjoner 

 Som ikke utløser beskatning 
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Kontinuitetsprinsippet arv/gave – sktl § 9-7 

 Selskapsandel med negativ inngangsverdi 

 Før 1  jan 2006 

 Arveavgiftsgrunnlag 0 -  eller negativt hvis samtidig arvet/mottok 
andre verdier 
 Men FIN Utv 1999 s 986 og SKD 30  juli  2002:  Negativ verdi andeler kan 

redusere annet arveavgiftsgrunnlag 

 Overpris når differanse arveavgiftsgrunnlag -  negative verdier 

 Etter 1 jan 2006 

 Arveavgiftsgrunnlag 0  
 Hvis forutsettes riktig 

 Ikke overpris 

 

 

80 



Fradragsbegrensning – annen logikk i § 

10-43 enn kontantvederlag i § 10-44 

 Endringer på gang? 

 Andel skattemessige verdier 

 Herunder GTK (positiv til fradrag) 

 - gjeld 

 + andel årets underskudd 

 Korreksjon over/underpris 

 Må beregne over/underpris ved erverv 

 Skal uoppfordret  legges  ved sa 

 Lignings-ABC 2008/09 s 285 
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Eks 
82 

 10 % andel 

 Positiv GTK 800 000 

 Konsekvenser fradragsbegrensning 

 Inntektsligning 

 Formuesligning 



Fradragsbegrensning 

 Samme regelsett som tidligere – sktl § 10-43 
 Ingen endringer 

 Men problem at sktl § 10-44 ikke gir regler om fastsettelse av over-/underkurs 
ved erverv av andel 
 Som inngår i fradragsbegrensningen 

 Skattemessige verdier avgjør 
 Merk: 

 Gevinst i sktl § 10-44(2)(2)  
 Fortolkes antitetisk 

 Gevinst i sktl § 10-43(4) 
 Fortolkes antitetisk 

 Lignings-ABC 2008/09 s 286 

 Reduksjonspost ved  senere  gevinstberegning  
 Men bare så langt  ikke realisasjonstap 
 Logisk at ikke kan øke tap 
 Ikke lenger  fradragsbegrensing 
 Faller bort hvis  ikke avregnet før  realisasjon av andel 
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Ny deltager – skyter inn kapital 

 Skyter inn mer enn sin forholdsmessige andel skattemessige 
verdier 

 Øker de andres fradragsbegrensning 

 Med mindre opptak ny deltager skal medføre en justering av skattemessige verdier 
for de andre 

 

 KS – A og B  

 Bank 100 – EK 100 

 Ny deltager skyter inn 100 for 1/3 

 Bank 200 – EK 100 

 Ny deltager skal ha 66 2/3 + overkurs 33 1/3 

 Skal de tidligere deltagere ha 50 fortsatt (dvs 66 2/3 – konstruert 
underkurs 16 2/3? 
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Kommanditist – underskudd ut over fradragsbegrensningen 

 Bare underskudd innenfor fradragsbegrensningen gir 

skattefordel 

 Følgelig bare ta hensyn til dette ut fra formålet med sktl § 10-42(7)(2) 

 Annerledes RF 1228 (deltakeroppgave for kommendittister) inntektsåret 2006  

 Skatt på hele underskuddsandelen skal redusere inngangsverdien og 

skjermingsgrunnlaget uten å korrigere for negativ fradragsramme 

 Kan neppe spille noen rolle at inngangsverdien skal korrigeres for underskudd ut 

over fradragsbegrensningen ved realisasjon, jf sktl § 10-43(4). 
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Oppløsning DS 

 Utdeling kontanter 

 Gevinstbeskatning som utdelingsbeskatning 

 Utdeling eiendeler 

 Uttaksbeskatning i  DLS 

 Gevinstbeskatning deltager 

 FIN 31.05.06 

 Uklart: ”Etter de nye reglene må løsningen bli at overførte eiendeler holdes 

utenfor ved gevinstberegningen av andelene,  og at det i stedet foretas 

uttaksbeskatning av selskapet ved overføringen.” 
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Lån mellom deltager og selskap 

 Sktl § 5-22 

 Generell regel for selskaper som fanges inn av 

aksjonærmodell og deltagermodell 

 Alle lån fra personlig skattyter til selskap 

 Uavhengig av om deltager eller ikke 

 Tilføyes “deltakerlignet selskap, jf § 10-40” 

 Bankinnskudd unntas uttrykkelig(!) 

 Mengdegjeldsbrev har også tidligere vært unntatt 
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Ekstra skatt på renter  

 Mottar 100 

 Fradrag 28/24,5 
  (mottagerens skattesats for alminneig inntekt) 

 Fradrag skjerming:  

 Hovedstol x skjermingsrente 

 Netto x 28 %/24,5 % 

 Sktl § 10-13 vil bli overflødig 

 Ingen terskelbeløp 

 Månedlig rentefastsettelse (annenhver måned) 

 Alle lån til selskapet fra samme sy ses under ett 
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Uttrykkelig forutsatt at rente = 

skjermingsrente er ok 

 Sktl § 13-1 kan da ikke anvendes for å sette opp renten  

 Sktl § 5-22 skal motvirke for høy rente 

 “Partene vil da kunne tilpasse den fastsatte renten slik at bestemmelsen om 
ekstra skatt på renteinntekter ikke kommer til anvendelse.”  

 Ot prp nr 92 2004-2005 pkt 1.9.3 

 Renten = skjermingsrente x 1,3889 

 Lån 100 – skjermingsrente 4,0 (x 1,3889 = 5,6) 

 Renteinntekt: 5,6 x 0,72 =4,0 

 Skjermingsfradrag: 4,0 

 Forbehold – alt skal beregnes på månedsbasis 

 Månedlig beregning 

 Stopp-regel 
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Lån fra selskap til deltager 

 Motregnes ikke 

 Dvs skjermingsgrunnlaget reduseres ikke 
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Lån til underkurs 

 Underkurselementet fordeles som rente over lånets 

løpetid 
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Skjermingsrente – lån til selskaper i land 

med valutarisiko 

 = norsk 3 mnd statskasseveksler? 

 Låner evt ut gjennom AS 
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Lån fra utlendinger 

 Ingen internrettslig hjemmel for å kildebeskatte renter 

 Sktl § 5-22 hjemler ikke kildebeskatning av outbound renter 

 Ofte heller ikke i skatteavtalene  
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Selskapets ansvar for deltagernes skatt – sktbl 2005 § 16-

11 

 Ansvaret er begrenset til selskapsmassen 

 Omfattes ikke av solidaransvaret 

 Selskapets ansvar gjelder ikke skatt på gevinst ved deltakers 

avhendelse av andel 

 Antas heller  ikke  å gjelde skatten  på utdelingen 
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Sktl § 10-47 Internasjonale forhold 
95 

 Fsfin §§ 10-47-1 flg 

 Personlige deltagere 

 Begrensning utdelingsbeskatning etter § 10-42 

 Avgrense utdelingsbeskatning til forholdsmessig beskatning 

av virksomhetsinntekten  i Norge 



Foretaksmodellen 

 
”Skjermingsmetoden for selvstendig 

næringsdrivende”  
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Ekstraskatt og skjerming – felles  

 Aksjonærmodell 

 AI maks 48,16 % 

 Deltagermodell 

 Utdelingsskatt – uttaksprinsipp 

 Realisasjonsbeskatning er en nødvendig utbygging av uttaksprinsipp 

 Alt: Tilbakeholde overskudd og selge 

 AI maks 48,16 % 

 Foretaksmodell 

 Kildeprinsipp – løpende beskatning 

 BPI – trygdeavgift og toppskatt – maks 51 % 

 Ikke takregler 
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Fire satssoner 
 0 % Utdeling fra DLS til selskapsdeltager, 

 Jf sktl § 10-42(1) 

 3 %/0,84 %  
 Utdelinger 

 Utbytte  

 28 %  
 I AS og DLS:  

 Operative inntekter og salgsgevinster andre eiendeler enn aksjer (som faller inn under 
fritaksmetoden) 

 Fysiske personer 
 Passiv kapitalavkastning 

 Inntil 51 % 
 EPF – Foretaksmodellen 

 Herunder salgsgevinster 
 Men ikke salgsgevinster aksjer og gevinster på andre kapital-/finansobjekter, jf sktl § 

12-11(3)(b) 
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Skatteplanlegging 

 Hvordan holde seg på 28 % 

 Selge tomt til AS før virksomhet 

 Etter virksomhet 

 Omdanne etter sktl § 11-20 

 Kan fisjonere AS 

 Fungerer bare så lenge skal selge til kjøpere som skal 

beholde eiendelene i AS 
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Anvendelsesområde 

 Sktl § 12-10(1) 

 “Det skal beregnes personinntekt for eier av enkeltpersonforetak.” 

 En eier 

 Kan være flere ansatte 

 Flere eiere 

 = selskap 

 “Et unntak gjelder i praksis dersom ektefeller eier og/eller driver virksomhet 
sammen. Virksomheten lignes da likevel etter reglene om enkeltpersonforetak, 
ev  med fordeling av overskuddet mellom ektefellene etter skatteloven § 2-11 
tredje ledd.” 

 Ot prp nr 92 2004-2005 pkt 2.6.2.3 
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Ektefeller 

 ANS 

 Minst to personer 

 Ektefeller  

 Fast og langvarig ligningspraksis: EPF 

 Selv om  privatrettslig og skatterettslig – to rettssubjekter 

 Ektefeller fratas dermed muligheten for å benytte spareelementet i en 

uttaksmodell 

 Foretaksmodell – kildeprinsipp 

 Deltagermodell  - uttaksprinsipp 
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Virksomhetskrav 

 ”Beregnet personinntekt fastsettes bare når et foretak driver 

virksomhet.” 

 Sktl § 12-10(2)(1) 

 “Skattedirektoratet foreslår at det utarbeides sjablonregler for 

når det foreligger økonomisk virksomhet i skattelovens forstand 

og at det først og fremst er grensen mot passiv 

kapitalforvaltning som det er aktuelt å se på. Skattedirektoratet 

antar at satsforskjellen vil føre til økt press på grensen mellom 

næringsvirksomhet og passiv kapitalforvaltning.” 

 Ot prp nr 92 2004-2005 pkt 2.6.2.2 
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FIN – rimelig upraktisk 

 “Et sentralt spørsmål ved vurderingen av om det foreligger et 
enkeltpersonforetak vil være om det utøves en aktivitet av en slik varighet og 
et slikt omfang at den kan karakteriseres som virksomhet i skattelovens 
forstand. Kravet til aktivitet innebærer at det må avgrenses mot passiv 

kapitalforvaltning. Departementet foreslår ingen endringer i 
gjeldende rett på dette punkt. Skattedirektoratet har som nevnt 
foreslått at det utarbeides forskriftsbestemmelser for å avgrense mot passiv 
kapitalforvaltning. I utgangspunktet ser departementet for seg at slike 
forskrifter nødvendigvis må være forholdsvis generelle, og det er tvilsomt 

om det vil kunne gis mer presise regler enn de kriterier som etter 
praksis skal tillegges vekt ved den helhetsvurdering som 
uansett vil måtte foretas. Departementet har imidlertid ikke vurdert dette 
nærmere nå.” 

Problemet er: Hvilken vekt! 
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ABC’ens formuleringer – en form for 

forskriftsvekt? 

 Upresise formuleringer 

 Heller ikke fullt ut i samsvar med høyesterettspraksis som 

særlig vektlegger leieinntektenes størrelse 

 I praksis vil leien ut fra ABC’ens kriterier < Høyesteretts 

grenser 

 Rt 1950 s 482 

 Rt 1973 s 931 
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 “Hvorvidt det er næringsvirksomhet i seg selv å leie ut 
bygninger, herunder boligbygg, må bedømmes konkret 
hvor en bl.a. tar hensyn til: 

– bygningens størrelse 

– omfanget av aktiviteten, se ovenfor. Aktivitetsnivået må 
bedømmes over noe tid. En kan ikke bare legge til grunn 
aktivitetsnivået et enkelt år. 

Det må foretas en helhetsvurdering, men som utgangspunkt 
kan en gå ut fra at det er næringsvirksomhet å leie ut til: 

– forretningsformål, mer enn ca 500 kvm, eller 

– boligformål, 5 leiligheter eller mer. 

Normalt vil utleie av flere bygninger anses som en 
inntektsgivende aktivitet ved vurderingen av om det 
foreligger næringsvirksomhet.  

[Utenkelig regel i forskrift] 
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Lignings-ABC 



Også utleie i mindre omfang enn nevnt ovenfor kan være 

næringsvirksomhet. Dette vil bl.a. være tilfelle når skattyteren har 

et høyt aktivitetsnivå, f.eks. i forbindelse med korttidsutleier, tilsyn 

og vask av lokalene eller lignende. Unntaksvis kan inntekt av 

utleie i et større omfang enn nevnt ovenfor bli ansett som 

kapitalavkastning når aktivitetsnivået er spesielt lavt, f.eks. fordi 

det er inngått langtidskontrakt og leieren har ansvaret for indre 

og ytre vedlikehold og skal dekke alle kostnader. Se for øvrig 

HRD i Utv. 1973/565, LRD i Utv. 1983/643 og LRD i Utv. 

1995/965.” 
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 Ektefeller kan ikke ses under ett 

 Kan ikke ta hensyn til leilighet i egen bolig som leies 

ut skattefritt 

 Sktl § 7-2 

 Hva med utleie som er skattepliktig når i egen bolig 

 Neppe utleiet del av fritidseiendom 

 Ligningsmyndighetene bør neppe praktisere en strikt 

fem leligheters-grense 

 Bør kunne omdanne etter sktl § 11-20 ved fem 

leiligheter 

 Men neppe beskatte akkurat ved dette skillet 

 

 

107 



FIN? 

 Hvor absolutt skal SD’s retningslinjer forstås 

 Unaturlig med strengt antitetiske og bokstavtro 

tolkninger av slike retningslinjer 

 Ikke rettsenhet 

 De enkelte ligningsfunksjonærer vil praktisere så løst 

formulerte anvisninger forskjellig 
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BFU 28/06 

 Sy leier ut leilighet til Boligutleie AS 

 Virksomhetsinntekt for AS’et 

 Men spiller ingen rolle 

 Ikke virksomhetsinntekt for eier 
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Leiligheter – salg og utleie BFU 01/07 

 utleie av to leiligheter 

 salg av to leiligheter i 2006  

 + salg fire leiligheter 2008-2010 

 Ikke virksomhet 

  På generelt grunnlag bemerker Skattedirektoratet at et høyt 

aktivitetsnivå knyttet til salg av leilighetene vil være et moment som 

taler for at det foreligger virksomhet, mens et lavt aktivitetsnivå 

trekker i retning av passiv kapitalforvaltning, 

 utleie av færre leiligheter enn fem anses som passiv 

kapitalforvaltning. Med utgangspunkt i opplysningen om at 

forventet aktivitet fra skattyternes side vil være begrenset, dvs. lav, 

er det naturlig å se hen til den etablerte praksis for utleietilfellene.  
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Utleie og salg under ett 

 Etter Skattedirektoratets oppfatning er det en tilstrekkelig innholdsmessig, 
økonomisk og forretningsmessige nærhet mellom As aktiviteter knyttet til utleie og 
salg av fast eiendom til at aktivitetene skatterettslig må vurderes under ett i 
forhold til spørsmålet om det foreligger èn virksomhet i skattelovens forstand.  

 Overraskende konklusjon: 

 Slik saken er opplyst leies de to leilighetene ut til eldre mennesker som innsender 
opplyser er stabile leietakere. Skattedirektoratet forstår dette slik at 
utleieforholdene krever lite aktivitet og oppfølging fra As side. Oppfølging av to 
løpende utleieforhold, salg av to leiligheter i 2006 samt aktivitet knyttet opp mot 
omsetning av ytterligere fire leiligheter i inntil ca. 2 år etter overtakelsen, antas 
samlet sett ikke å innebære betydelig aktivitet. Det vises her til at A ifølge det 
opplyste forventer begrenset, dvs. lav aktivitet fra hans side i forbindelse med 
kjøp, forvaltning og salg av de 4 leilighetene og at aktivitet knyttet til omsetning 
strekker seg over en lengre periode.   

 Skattedirektoratet legger etter en konkret vurdering til grunn at As utleie av to 
leiligheter, salg av to leiligheter i 2006 samt omsetning av ytterligere fire 
leiligheter i perioden ca. 2008-2010, ikke vil utgjøre virksomhet etter skatteloven 
§ 5-1, jf. § 5-30. 
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Opsjonsavtale tomter BFU 12/07 

 Betydelig beløp 
 100 tomter x =/<425 000 

 Selges videre til eget AS ”med ikke ubetydelig gevinst” 

 Ikke virksomhet 
 ”Skattyters aktivitet er begrenset til samtaler med Utmark AS i forbindelse 

med inngåelse av opsjonsavtalen. Det er angitt ett møte hvor spørsmålet om 
opsjonsavtale ble tatt opp og ett kontraktsmøte hvor opsjonsavtalen som var 
utarbeidet av Utmark AS, ble signert. Det er videre oppgitt et møte i romjulen 
2006 hvor opsjonsavtalen ble forlenget. Skattyters aktivitet vil videre bestå i 
inngåelse av kjøpekontrakt med Utmark AS og salgskontrakt for videresalget, 
samt mulig kontakt for forlengelse av opsjonsfristen.” 

 AI – 28 % 
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Ektefeller kan ikke ses under ett 

- BFU 04/06 

 “Det forutsettes at de eiendomsoverdragelser som vurderes gjennomført er 

reelle. Dette innebærer at overdragelsene gis de sivilrettslige virkninger for 

ektefellene som følger av slike overdragelser, selv om overdragelsene 

skattemessig ikke anses som realisasjon og derfor ikke utløser 

realisasjonsbeskatning, jf. skatteloven § 9-2 tredje ledd bokstav d. 

Vi skal først ta stilling til om ektefellene skal vurderes under ett ved spørsmålet 

om det drives virksomhet etter skatteloven § 5-30 første ledd.  

Utgangspunktet i norsk skatterett er at enhver fysisk person er ett 

skattesubjekt og at omfanget av skatteplikten skal vurderes i forhold til dette 

skattesubjektet. Prinsippet er nedfelt i skatteloven kapittel 2 om 

”Skattesubjektene og skattepliktens omfang” hvor det fremgår i § 2-1 første 

ledd:...”  
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 Må/bør vel godta enkle overføringer/tilpasninger 
mellom ektefeller 

 Kan ikke ta hensyn til leilighet i egen bolig som leies 
ut skattefritt 

 Sktl § 7-2 

 Hva med utleie som er skattepliktig når i egen bolig 

 Neppe utleiet del av fritidseiendom 

 Ligningsmyndighetene bør neppe praktisere en strikt 
fem leiligheters-grense 

 Bør kunne omdanne etter sktl § 11-20 ved fem 
leiligheter 

 Men neppe beskatte akkurat ved dette skillet 
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Inntekter fra opphørt virksomhet inngår 

 Sktl § 12-10(2)(2) 

 “Det skal beregnes personinntekt av inntekt som er innvunnet i 

virksomheten, selv om inntekten tidfestes etter at virksomheten har 

opphørt.” 

 Svært viktig for dem som overveier EF eller AS 

 Standardråd: 

 Nøytralt om EF så lenge inntekt = forbruk 

 Men ved realisasjon av EF  

PI-beskatning 

 Må evt først omdanne til AS etter sktl § 11-20 

 Salg umiddelbart – fare for gjennomskjæring 
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Utgangspunkt: AI 

 Fremførbart underskudd tilbakeføres 

 Trekker ut faktiske kapitalposter 

 Trekker ikke ut gevinst driftsmidler 

 Alle poster fra GTK inngår 

 Herunder GW-gevinster 

 Gir rigiditet  
 Ikke adgang til skattefri reinvestering – relokalisering – skifte lokaler 

 Ikke gjeldsrenter til finansinstitusjoner 

 Ikke tap på kundefordringer 
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Virksomhetsbegrepet og 

aksjehandel – BFU 24/06 
 “Det kan være næringsvirksomhet i seg selv å eie, kjøpe og selge aksjer og 

andreverdipapirer, såfremt omfanget av aktiviteten er tilstrekkelig stor, se FIN i 
Utv.1993/495 og HRD av 10. mars 1962 i Utv. 1962/215 (forutsettes at kjøp og 
salg avverdipapirer for egen regning og risiko kan bli ansett som 
næringsvirksomhet” 

 Aktiv forvaltning 

 “A har sin hovedbeskjeftigelse i eksternt ansettelsesforhold og 
har selv ikke arbeidet i virksomheten. A har satt bort arbeidet 
med å forvalte verdipapirporteføljen til aktiv forvalter som utøver 
aktiviteten for As regning og risiko i henhold til inngått 
forvaltningsavtale. Det foretas aktiv forvaltning i As navn. A har i 
forvaltningsavtalen gitt forvaltningsselskapet rammer for 
investeringene. På bakgrunn av avtalen har forvalter 
hovedsakelig handlet verdipapirer på Oslo Børs og handelen har 
ikke preg av typisk langsiktige investeringer eller passiv 
kapitalforvaltning. Etter Skattedirektoratets oppfatning skal 
således den aktivitet som i dette tilfelle utføres av 
forvaltningsselskapet, likestilles med aktivitet utført av skattyter 
selv. “ 
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Antall transaksjoner og totalbeløp 

 Skattedirektoratet legger til grunn at B f.o.m. 2000 t.o.m. 2005 har gjennomført 
94 salg og 132 kjøp for skattyter, dvs. gjennomsnittlig 37 transaksjoner pr. år. 
Direktoratet legger også til grunn at B i 2004 gjennomførte 13 salg og 7 kjøp av 
aksjer i ulike selskaper for skattyter, en omsetning på kr 7 230 409. Videre 
fremgår at B i 2005 gjennomførte 9 salg og 9 kjøp av aksjer i ulike selskapet for 
skattyter, en omsetning på kr 2 737 493. 

 Ovennevnte viser at antall transaksjoner de siste to år har vært synkende i 
forhold til tidligere år. Ved vurderingen av aktiviteten må det imidlertid ses hen til 
at verdipapir-porteføljen har en betydelig markedsverdi, dvs. kr 32 615 168 pr. 
31. desember 2005. Selv om det ikke har vært foretatt mer enn ca. 20 
transaksjoner hvert av de siste to år, vil en slik betydelig verdipapirportefølje etter 
direktoratets oppfatning kreve en tett og kontinuerlig oppfølging. Det er opplyst at 
forvaltningsselskapet utfører aktivitet for å kontrollere at skattyter mottar korrekt 
avkastning (utbytte, rente) på investeringene, samt ivaretar selskapsrettslige 
transaksjoner som berører skattyter som aksjonær, f. eks. ved emisjoner, 
tegningsrettigheter, fusjoner, fisjoner mv.  
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 Videre legger Skattedirektoratet til grunn at B utøver en betydelig 

aktivitet i forhold til å foreta vurderinger av markedet for å optimalisere 

verdien på As investeringer, og at B er oppdatert i markedet til enhver 

tid for å finne de beste tidspunktene for kjøp og salg av As verdipapirer.  

 På bakgrunn av ovenstående opplysninger og forutsetninger finner 

Skattedirektoratet etter en helhetsvurdering at As verdipapirhandel har 

preg av å være systematisk og vedvarende, og at aktiviteten er 

tilstrekkelig til å tilfredsstille kravene til virksomhet i skattelovens 

forstand.” 

 Se også BFU 21/06 og BFU  
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Aksjehandel – BFU 20/06 

 “For inntektsåret 2004 og 2005 gjennomførte skattyter henholdsvis 80 
og 110 transaksjoner, og hadde en omsetning på henholdsvis kr 5 131 
000 og kr 11 040 000. Antall transaksjoner de to nevnte år har vist en 
stigende tendens i forhold til 48 transaksjoner og en omsetning på kr 1 
370 000 i inntektsåret 2003. Det synes som om dette nivået 
opprettholdes med 23 transaksjoner og en omsetning på kr 4 713 000 
fra 1. januar til 15. mars 2006. Direktoratet legger også til grunn at A 
utøver betydelig aktivitet ved å følge med i markedet, foreta 
vurderinger og analyser, og at en stadig større del av As 
arbeidskapasitet innebærer aktiv forvaltning av formuen.  

 På bakgrunn av ovenstående opplysninger og forutsetninger finner 
direktoratet at As verdipapirhandel har preg av å være systematisk og 
vedvarende. Antall transaksjoner er omfattende, 
transaksjonshyppigheten er stor og skattyter utøver en betydelig 
aktivitet ved bl.a. å følge med i markedet. Skattedirektoratet har også 
lagt vekt på at verdipapirporteføljens totale markedsverdi er i en 
størrelsesorden på ca. 24 MNOK pr. 15. mars 2006. Etter en 
helhetsvurdering er Skattedirektoratet av den oppfatning at As aktivitet 
er tilstrekkelig til å tilfredsstille kravene til virksomhet i skattelovens 
forstand.” 
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Aksjehandel 22/06 

 Skattedirektoratet legger til grunn at B gjennomførte 9 
aksjetransaksjoner, omsatte aksjer for kr 1 012 699 og 
realiserte gevinst på kr 51 795 på vegne av skattyter i 2005. 
Markedsverdi på aksjene pr. 31.12.2005 var kr 15 899 530. 
I 2005 gjennomførte A selv 3 transaksjoner i aksjefond. Den 
totale omsetningen her var kr 8 498 016. Markedsverdien 
av fondene pr. 31.12.2005 var ca. kr 10 994 245.  

 Videre legger direktoratet til grunn at B f.o.m. 1.1. t.o.m. 
31.03.2006 gjennomførte 7 transaksjoner på vegne av 
skattyter. Omsetningen var på ca. 4 MNOK og skattyter 
hadde en gevinst på ca. 1,4 MNOK i samme periode. 
Skattedirektoratet legger vekt på at antall transaksjoner og 
omsetning de første tre måneder i 2006 har vist en stigende 
tendens i forhold til 2005.  
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 Ved vurderingen av aktiviteten legger Skattedirektoratet også til grunn at 
aksjeporteføljen har en betydelig markedsverdi. Videre forutsetter 
direktoratet at B har utøvet en betydelig aktivitet i forhold til å foreta 
vurderinger av markedet for å optimalisere verdien på skattyters 
investeringer, og at B er oppdatert i markedet til enhver tid for å finne de 
beste tidspunktene for kjøp og salg av skattyters verdipapirer. 

 Direktoratet legger også til grunn at skattyter selv har utøvet betydelig 
aktivitet ved forvaltning av porteføljen, og at han ikke har annet yrke enn å 
følge opp sine investeringer.    

 På bakgrunn av ovenstående opplysninger og forutsetninger finner 
Skattedirektoratet etter en helhetsvurdering at As aksjehandel har preg av å 
være systematisk og vedvarende, og at aktiviteten er tilstrekkelig til å 
tilfredsstille kravene til virksomhet i skattelovens forstand. 
Virksomhetskravet i FSFIN §§ 11-20-1 flg. er dermed oppfylt.” 
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Ikke virksomhet – BFU 07/06 

 “Av samleoversikt fra Forvaltning ASA, innsendt av innsender, går det frem at 
Forvaltning ASA i 2004 gjennomførte 6 transaksjoner hvor det ble kjøpt aksjer i 
ulike selskaper for ca. kr 600 000, inkl. omkostninger. I 2004 solgte Forvaltning 
ASA aksjer for skattyter ved 3 transaksjoner for til sammen kr 620 000, inkl. 
omkostninger, herav med gevinst totalt kr 150 000 og tap kr 30 000. Ved i alt 8 
transaksjoner i 2005 ble det kjøpt aksjer for totalt kr 450 000, inkl. omkostninger. 
Ingen salg ble foretatt i 2005. Markedsverdien på skattyters aksjer pr. 1. januar 
2006 er kr 8 000 000. 

 Det er på denne bakgrunn, samt det som fremgår ovenfor, at Skattedirektoratet 
vurderer om nevnte omsetning av aksjer ved en fremtidig omdannelse blir å 
anse som virksomhet for skattyter.  

 På bakgrunn av innsenders opplysninger finner Skattedirektoratet at skattyters 
aksjehandel har vært lite omfattende og antall transaksjoner er få. I både BFU 
91/04 og 027/05 er omsetningen og transaksjonshyppigheten betydelig mer 
omfattende. Skattedirektoratet er derfor av den oppfatning at ovennevnte 
omsetning av aksjer ikke kan anses som virksomhet i skattelovens forstand. “ 
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EF med potensiell stor fremtidig 

salgsgevinst 

 Overveie § 11-20-omdannelse 

 Ikke salg – TA og TS 

 Evt salg i 2005 

 All direkte inntektsføring gruppe a-d – inn i BPI 

 e-i – utenfor BPI i 2005 uavhengig av via GTK eller direkte 

 For gevinster gruppe e-i kan man spare skatt ved realisasjon i 

2005 
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”Alminnelig inntekt fra virksomheten...” 

 Sktl § 12-11(1) 

 Ordlyd tilsier gjeld og renter i næringsoppgaven 

 FIN – intensjonen er at det ikke skal være nødvendig å skille 

privat gjeld og næringsgjeld 

 Alt inkluderes 

 Dermed kan boligrenter redusere BPI 

 (uten at boligen inngår) 

 Men det kan bli 51 % fradragsverdi gjeldsrenter 
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Gjeldsrenter 

 Tilbakeføres ikke  

 Inngår ikke i BPI 

 “Tap på kundefordringer skal likevel ikke legges til, heller ikke renter på gjeld 
som nevnt i § 12-12 annet ledd c, i den utstrekning gjelden ikke overstiger 
skjermingsgrunnlaget før fradrag etter § 12-12 annet ledd c,” 

 Sktl § 12-11(2)(a)(2) 

 “c. Ved fastsettelsen av skjermingsgrunnlaget gjøres det fradrag for 
gjeld til finansinstitusjoner og gjeld som knytter seg til mengdegjeldsbrev. 

 d. Ved fastsettelsen av skjermingsgrunnlaget fradras verdien av 
leverandørkreditter og forskuddsbetalinger fra kunder.” 

 Uklart om renter leverandørkreditt skal tilbakeføres 

 Antagelig ikke  

 Eiendeler 100 

 Gjeld 50 

 Ingen renter tilbakeføres 
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Fradrag faktiske gjeldsrenter 

 Null fradrag BPI hvis ikke eiendeler i skjermingsgrunnlag 

 Nystartet bedrift tar opp lån mot sikkerhet i bolig og 

landsted 

 Jekke opp kundefordringer 

 Fakturere før årsskiftet – forfall i januar 
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Fradrag faktiske gjeldsrenter 

 Den del av skjermingsgrunnlaget som tilsvarer gjelden, vil få 

en ”skjermingsrente” lik lånerenten  

 Vesentlig over statskasseveksler 

 Lånene må være gitt av uavhengig tredjepart 

 Avgrenset ved lån gjennom finansinstitusjon eller tredjepart 

 Gjeld > totalkapital (brutto skjermingsgrunnlag) 

 Forholdsmessig andel gjeldsrenter tilbakeføres og inngår i BPI  
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Alle gjeldsrenter 

 Sktl §§ 12-12(2)(a), jf 12-12(2)(c) 

 ”Følgende poster legges til:  
 (a) ... Heller ikke renter på gjeld som nevnt i § 12-12 annet ledd c, i den 

utstrekning gjelden ikke overstiger skjermingsgrunnlaget før fradrag etter § 12-
12 annet ledd,” 

 ”Ved fastsettelsen av skjermingsgrunnlaget gjøres det fradrag for gjeld til 
finansinstitusjoner og gjeld som knytter seg til mengdegjeldsbrev.” 

 ”Imidlertid foreslår departementet at det stilles som vilkår at 
gjelden som skal skjermes med faktiske renter, ikke overstiger den 
fastsatte verdien av eiendelene som ’har virket i virksomheten’” 
 Ot prp nr 92 2004-2005 pkt 2.6.3.3 
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Passivitet gir pensjonspoeng 

 Virksomhetskravet kan oppfylles selv om eieren er passiv 

 “Ved vurderingen av om virksomhetskravet er oppfylt, har det 

ingen betydning om det er eieren selv eller andre, for 

eksempel ansatte, som har utøvet den aktuelle aktivitet.” 

 Ot prp nr 92 2004-2005 pkt 2.6.2.3 

 Kan opparbeide rettigheter i folketrygden uten å være aktiv 

 # DLS og AS hvor utdelingsskatt ikke gir pensjonspoeng 

 “Dette er en konsekvens av at beskatningen i enkeltpersonforetak skjer i 

form av personinntekt, i motsetning til i deltakerlignede selskaper og i 

aksjeselskaper, hvor utdelingene ut over skjermingen skattlegges som 

alminnelig inntekt. Også i aksjeselskaper og i deltakerlignede selskaper 

inntrer beskatningen uavhengig av om aksjonæren/deltakeren har arbeidet 

i selskapet.” 

 Ot prp nr 92 2004-2005 pkt 2.6.2.3 
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Inntekter fra opphørt virksomhet inngår 

 Sktl § 12-10(2)(2) 

 “Det skal beregnes personinntekt av inntekt som er innvunnet i 

virksomheten, selv om inntekten tidfestes etter at virksomheten har 

opphørt.” 

 Svært viktig for dem som overveier EF eller AS 

 Standardråd: 

 Nøytralt om EF så lenge inntekt = forbruk 

 Men ved realisasjon av EF  

PI-beskatning 

 Må evt først omdanne til AS etter sktl § 11-20 

 Salg umiddelbart – fare for gjennomskjæring 
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Utgangspunkt: AI 

 Fremførbart underskudd tilbakeføres 

 Trekker ut faktiske kapitalposter 

 Trekker ikke ut gevinst driftsmidler 

 Alle poster fra GTK inngår 

 Herunder GW-gevinster 

 Gir rigiditet  
 Ikke adgang til skattefri reinvestering – relokalisering – skifte lokaler 

 Ikke gjeldsrenter til finansinstitusjoner 

 Ikke tap på kundefordringer 
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Fradragsberettigede, ikke-relevante 

utgifter tilbakeføres 

 Pensjonssparing 

 IPA, jf sktl § 6-47(1)(c) 

 Underholdsbidrag 

 Til fraskilt ektefelle 

 Ikke fradragsrett/skatteplikt for underholdsbidrag til barn, jf sktl §§ 6-41 og 5-
43(1)(h) 

 Frivillig syketrygd 

 Bidrag til forskning, sktl § 6-42 

 (ikke hvis den er driftsutgift etter sktl § 6-1(1)(1) 

 Bidrag til frivillige organisasjoner  

 Inntekt fra passiv kapitalavkastning som ikke er 
virksomhetstilknyttet 

 F eks utleieinntekter som ikke tilfredsstiller kriteriene for næringsvirksomhet 
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Særskilte fradrag for bestemte 

yrkesgrupper 

 Tilbakeføres 

 Fiskere og fangsfolk 

 Sktl § 6-60 

 Sjøfolk 

 Sktl § 6-61 

 Jordbruksfradrag 

 Sktl § 8-1(6) 

 Reindriftsfradrag 

 Sktl § 8-1(7) 

 Skiferproduksjonsfradrag 

 Sktl § 8-1(8) 
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GTK – uten næringstilknytning 

 Opphørt næring 
 Inngår i BPI 

 Sktl § 12-10(2)(2) 

 Utenfor næring 
 Driftsmidler tilknyttet passiv kapitalavkastning 

 Kan ikke  inngå – ikke tidligere tilknyttet næringsinntekt 

 Differansesaldoer ifm 1992-reformen – tidligere DLS-
andeler 
 Inn  på GTK per 1 jan 2002 

 Var tidligere tilknyttet næringsinntekt 

 Men ikke EF 

 Konkl: Utenfor? 

 

135 



”Alminnelig inntekt fra virksomheten...” 

 Sktl § 12-11(1) 

 Ordlyd tilsier gjeld og renter i næringsoppgaven 

 FIN – intensjonen er at det ikke skal være nødvendig å skille 

privat gjeld og næringsgjeld 

 Alt inkluderes 

 Dermed kan boligrenter redusere BPI 

 (uten at boligen inngår) 

 Men det kan bli 51 % fradragsverdi gjeldsrenter 
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Skjermingsgrunnlag = tidl 

kapitalavkastningsgrunnlag 

 Skattemessige verdier 

 - leverandørkreditt og forskuddsbetaling kunder 

 Uansett kreditttid og rentestol 

 - fradrag gjeld til finansinstitusjoner og gjeld knyttet til 

mengdegjeldsbrev 
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Skjermingsrente 

 Ikke risikotillegg 

 Men lønnsfradrag 

 Faktisk fradrag for gjeldsrenter til finansinstitusjoner og 

gjeld knyttet til mengdegjeldsbrev 

 Eliminerer i hovedsak faren for  

 Skjermingsfradrag < faktiske gjeldsrenter 
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Lønnsfradrag – oppheves Prop 1 LS 

2011-2012 

 Flere ansatte 

 Vil typisk ha AS 

 Mindre personlig 

 Ansettelsesforhold involverer mye 

 15 % x (lønn+arbeidsgiveravgift+trygdeavgifter) 

 PI >/= 6 G 72 006 72 881 

 Fremørbar negativ PI til fradrag etter lønnsfradrag 

 Sktl § 12-13(3)(3) 
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Gjeldsrenter 

 Tilbakeføres ikke  

 Inngår ikke i BPI 

 “Tap på kundefordringer skal likevel ikke legges til, heller ikke renter på gjeld som 
nevnt i § 12-12 annet ledd c, i den utstrekning gjelden ikke overstiger 
skjermingsgrunnlaget før fradrag etter § 12-12 annet ledd c,” 

 Sktl § 12-11(2)(a)(2) 

 “c. Ved fastsettelsen av skjermingsgrunnlaget gjøres det fradrag for gjeld til 
finansinstitusjoner og gjeld som knytter seg til mengdegjeldsbrev. 

 d. Ved fastsettelsen av skjermingsgrunnlaget fradras verdien av 
leverandørkreditter og forskuddsbetalinger fra kunder.” 

 Uklart om renter leverandørkreditt skal tilbakeføres 

 Antagelig ikke  

 Eiendeler 100 

 Gjeld 50 

 Ingen renter tilbakeføres 
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Fradrag faktiske gjeldsrenter 

 Null fradrag BPI hvis ikke eiendeler i skjermingsgrunnlag 

 Nystartet bedrift tar opp lån mot sikkerhet i bolig og 

landsted 

 Jekke opp kundefordringer 

 Fakturere før årsskiftet – forfall i januar 
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Fradrag faktiske gjeldsrenter 

 Den del av skjermingsgrunnlaget som tilsvarer gjelden, vil få 

en ”skjermingsrente” lik lånerenten  

 Vesentlig over statskasseveksler 

 Lånene må være gitt av uavhengig tredjepart 

 Avgrenset ved lån gjennom finansinstitusjon eller tredjepart 

 Gjeld > totalkapital (brutto skjermingsgrunnlag) 

 Forholdsmessig andel gjeldsrenter tilbakeføres og inngår i BPI  
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Avklaring gjeldsrenter – FIN 12 des 06 

 Naturlig innskrenkende tolkning 

 Sktl § 12-11(2)(a)(2) 

 Essens: Bare gjeldsrenter knyttet til næringen kan komme til fradrag 

 Generelle vilkår 

 Gjeld<skjermingsgrunnlag 

 Gjeld til finansinstitusjoner (og tilknyttet mengdegjeldsbrev) 

 Men vil ikke uten videre føre lån på boligen som skytes inn i virksomheten, i 
næringsvirksomheten 

 ABC 

 Skal være tatt opp og anvendt i virksomheten 

 Men må se på realiteten 

 Også i prinsippet studiegjeld og boliggjeld må kunne tenkes næringstilknyttet 

 Sy kan ha beholdt gjeld med lavest mulig rente 
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BPI – AI fra næringsoppgaven 

 “Etter § 12-11  første ledd første punktum tas det utgangspunkt i årets 
alminnelige inntekt fra virksomheten. Dette betyr i prinsippet foretakets 
skattemessige årsoverskudd, inklusive kapitalinntekter i foretaket, og 
etter fradrag for gjeldsrenter mv. i foretaket. Gjeldsrenter utenfor 
foretaket reduserer ikke begrepet ”alminnelig inntekt fra 
virksomheten”, og ligger derfor utenfor skjermingsreglene allerede i 
utgangspunktet. 

… 

Reglene i skatteloven § 12-11 annet og tredje ledd er, til tross for sin 
generelle utforming, bare innrettet på kapitalinntekter og -fradrag med 
konkret tilknytning til foretaket. Poster uten slik tilknytning skal være 
ekskludert før de nevnte tillegg og fradrag foretas, som følge av det 
nevnte utgangspunktet.  

…gjeldsrenteregelen bare omfatter gjeldsrenter tilknyttet det konkrete 
foretaket (foretaksrenter som reduserer alminnelig inntekt fra denne 
virksomheten). Eierens private gjeldsrenter faller utenfor 
gjeldsrenteregelen. Det samme gjelder eierens gjeldsrenter tilknyttet 
andre foretak eller næringer enn det konkrete som ligningstilfellet 
gjelder.” 
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Må skille foretaksrelatert og ikke-

foretaksrelatert gjeld 

 “Skillet i og utenfor foretaket er imidlertid relevant 

allerede ved foretakets bilagsføring etter 

bokføringsloven og tilhørende regnskapsrapportering 

til ligningsmyndighetene.” 
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Unngår fordelingsspørsmål mellom 

næringer 

 Denne løsningen samsvarer med gjeldsrenteregelens 

formål, som er å sikre at personinntekten fra foretaket ikke 

blir større enn foretakets alminnelige inntekt etter blant 

annet gjeldsrentefradrag. Gjeldsrenter utenom foretaket er 

det derfor ikke riktig å inkludere i gjeldsrenteregelen.  

 Ved denne løsningen unngår en også behovet for særskilte 

rentefordelingsregler i tilfeller hvor skattyteren skal lignes 

for flere foretak eller flere næringer. 
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Forskjellig rentesats institusjonsgjeld 

 “Ved ulik rentesats på ulike deler av 

institusjonsgjelden antar departementet at de høyeste 

rentene kan fradras først inntil rentetaket.”  
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Tilpasninger  

 Nedbetale gjeld ved årsskiftet  

 Gjeldsrenteregelen i § 12-12(2)(a)(2) er ikke begrenset til 

renter av gjeld ved årsskiftet 

 Mulig gjennomskjæring 
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Tilleggsvilkår/-presiseringer 

 Ikke krav til rentebærende institusjonsgjeld 

 Ikke ektefellens gjeld 

 Forbehold  

 Gjeld og gjeldsrenter tilknyttet felles bedrift 
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Forenklet tilnærming 2006 – gjelder fortsatt? 

 “Således bør låneforhold som for 2005 er ført i 

regnskapet til foretaket, uten at dette har virket 

påfallende, fortsatt kunne anses som foretaksrelatert 

gjeld. Unntak bør i tilfelle baseres på at gjeldsgraden i 

foretaket er blitt urimelig høy når også skattyterens 

privatøkonomi tas i betraktning. Fordi det ene, særlige 

hovedvilkåret i gjeldsrenteregelen er et rentetak, vil de 

fleste unntakstilfeller i praksis kunne avgjøres ved å 

holde seg til dette taket, uten nærmere granskning av 

låneforholdets opprinnelige formål og anvendelse.” 
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Negativ beregnet personinntekt 

 Ikke rett til utligning mot andre inntektskilder 

 Sktl § 6-3 for AI gjelder ikke 

 Sktl § 12-14 – utligningsforbud 

 “men kan kreves fremført mot positiv beregnet personinntekt 

i senere år fra den samme virksomheten” 
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Negativ BPI  

 Kan ikke tas mot positiv AI DLS 

 Også utdelingsinntektene – ekstrainntekten  - er AI etter 

deltagermodellen 

 Fsfin § 10-42-3(c) om samordning etter delingsreglene 

bygger på foreldede forutsetninger om BPI både i EPF og 

DLS 
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Alle gjeldsrenter 

 Sktl §§ 12-12(2)(a), jf 12-12(2)(c) 

 ”Følgende poster legges til:  
 (a) ... Heller ikke renter på gjeld som nevnt i § 12-12 annet ledd c, i den 

utstrekning gjelden ikke overstiger skjermingsgrunnlaget før fradrag etter § 12-
12 annet ledd,” 

 ”Ved fastsettelsen av skjermingsgrunnlaget gjøres det fradrag for gjeld til 
finansinstitusjoner og gjeld som knytter seg til mengdegjeldsbrev.” 

 ”Imidlertid foreslår departementet at det stilles som vilkår at 
gjelden som skal skjermes med faktiske renter, ikke overstiger den 
fastsatte verdien av eiendelene som ’har virket i virksomheten’” 
 Ot prp nr 92 2004-2005 pkt 2.6.3.3 
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Privat gjeld vs næringsgjeld? 

 Da reglene ble innført  

 Ikke ta opp privat gjeld, men næringsgjeld 

 Spiller det noen rolle nå? 

 Senere 

 Betale ned privat gjeld og få det som næringsgjeld 

 Fradragsverdi gjeldsrenter  51% vs 28 % 

 De facto valgfritt 

 Plassere gjeld i næringsskjema 
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INDRE SELSKAPER 

Ole Gjems-Onstad 



Indre selskap 

 Fremtrer ikke  utad 

 Ikke krav til selskapsavtale 

 Ikke nødvendigvis stille deltager 

 Begrenset ansvar 

 Stille selskap – unødvendig betegnelse 
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Bevisspørsmål 

 Hva er dette rettsfellesskapet 

 Åh, nei. Ikke tap  på aksjer, underskudd i IS 

 Rt 1986.58 Asdahl 

 Jf også Rt 1989.296 Safe Drilling 



Naken inn – naken ut 

 Ikke eierskap til driftsmidler 

 Herunder immaterielle 

 Ikke  gevinst-/tapsoppgjør 



Stille deltager i f eks AS 

 Nytt indre selskap 

 Jf sktl § 10-45 – innskuddsbeskatning 

 Tja Rt 2001.851 Preferansekapitaldommen 

 Ikke subsidiært  skatteansvar 

 Jf sktbl § 16-11 

 



Utbetalinger  til stille deltager  i AS 

 Ikke utbytte 

 Ikke aksjonær 

 Ikke skjermingsfradrag 

 Men skatteplikt sktl § 5-20 

 Ikke fritaksmetode 



Formuesskatt: Ikke tidsforskyvning 

 ANS 

 Indre selskap 

 (EPF) 
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Indre selskap 

 Siste gjemmested 
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Indre selskap  

 Effektivisere innsendelsesplikt regnskap 
 Regnskapsplikt 

 Ikke 
 Deltagere =/< 5 

 Ingen deltage AS/juridisk person med begrenset ansvar 

 Rskl § 1-2(1)(nr 4) 

 Fra 2005  

 Ordinær innsendelsesplikt 

 Ikke registrert i Foretaksregisteret 

 Regnskapsregisteret kan ikke identifisere 
 Plikten håndheves ikke 

 2007 

 587 indre selskap i skattemanntallet 

 Regnskapsregisteret mottatt 170 regnskap 
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Informasjon fra skatteetaten til Regnskapsregisteret 

 ”Teknisk sett vil det være uproblematisk å samle indre 
selskap i skattemanntallet i en egen datafil, og gi 
opplysningene i denne til Regnskapsregisteret. 
Regnskapsregisteret vil da kunne bruke disse oppgavene for 
å følge opp innsendingsplikten. ” 

 Ot prp nr 1 2008-2009 pkt 19 

 § 9-3 første punktum skal lyde: 

 Departementet kan ved forskrift bestemme at 
forvaltningsorgan skal gi opplysninger til 
Regnskapsregisteret som er egnet til å fastslå regnskapsplikt 
etter § 1-2 første til fjerde ledd. 
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Men Foretaksregisteret 

 Verken selskap eller deltagere registreres i 

Foretaksregisteret 
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BFU 12/09 Ikke konsernbidrag til 

hovedmann i IS 

 eventuelt konsernbidrag skal gå fra Holding AS til Eiendom 

IS, selv om pengene formelt går via Eiendom AS som 

hovedmann. … Eiendom IS … er den reelle eier av alle 

aksjene i Holding AS. Eiendom AS mottar et eventuelt 

konsernbidrag på vegne av det indre selskapet. 

..Direktoratet legger til grunn at skattleggingen skal bygge 

på de reelle forhold.  

 Etter Skattedirektoratets oppfatning avskjærer sktl. § 10-1 

første ledd muligheten til å gi konsernbidrag fra et AS til et 

IS, selv om det formelt går via en hovedmann som er AS.  
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21 aug 2009 SD 

 Følger opp 24 mars 2009 

 Beskatning av arbeidsinntekt kan ikke unngås  gjennom 
visse organisatoriske løsninger 

 De aktive eierne klassifiserer avkastningen som kanaliseres til 
deres holdingselskaper, som kapitalinntekt istedenfor 
arbeidsinntekt og unngår slik toppskatt og trygdeavgift. 
Opplegget innebærer at de i stedet må betale 28 % skatt ved en 
eventuell senere utdeling av utbytte fra holdingselskapet. 

 Skattedirektoratet mener at forhold som beskrevet ovenfor skal 
medføre at den hovedsakelige del av avkastningen skal tilordnes 
- skattlegges hos - den aktive partner og klassifiseres som 
arbeidsinntekt. 
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Tilordning vs klassifisering 

 Valgfriheten som det er åpnet for i uttaksmodellen i forbindelse 

med skattereformen 2004-2006, gjelder eiers klassifisering av 

uttaket og tidspunktet for beskatning, og ikke hvilket subjekt 

inntekten skal tilordnes når denne først er tatt ut. Det er fortsatt 

et grunnleggende prinsipp i skatteretten at inntekter og utgifter 

skal tilordnes riktig skattesubjekt, og dette er ikke endret ved 

innføring av uttaksprinsippet. Det er den aktive partner som etter 

de reelle forhold er berettiget til inntekten, ikke vedkommendes 

holdingselskap. Skattedirektoratet viser også til at eierandelene 

ikke er omsettelige, men klart knyttet opp til arbeidsinnsatsen til 

den enkelte partner. Inntekten må således tilordnes den aktive 

partner.  
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 Skattedirektoratet viser for øvrig til Rt. 2001 s 1049 A Trading, som gjaldt 
tilordning av inntekt for omsetning av fisk. Høyesterett la vekt på hvilken av 
aktørene innenfor omsetningskjeden som ”representerer de mest sentrale og 
betydningsfulle innsatsfaktorer og funksjoner i det omsetningsleddet som inntektene 
refererer seg til…”. Der den personlige innsats er betydelig, hvor det er liten 
innsats av driftsmidler og varer og hvor det er liten økonomisk risiko, kan man ha 
overskredet grensen for å kunne kreve inntekt tilordnet eget selskap. Se Zimmer 
Lærebok i skatterett (5. utg) pkt 6.3.6. Skattedirektoratet er av den oppfatning at 
dette er tilfellet her. 

 Lagmannsretten uttrykte i Bye-dommen (Utv 1992 s 1322): ”Når det gjelder 
inntekt for personlig innsats eller utført arbeid, skal den i utgangspunktet tilordnes 
den personen som har utført innsatsen eller arbeidet”. En annen løsning må skyldes 
at selskapet som arbeidsgiver tjener et ”forretningsmessig formål”. Tilordning til 
holdingselskapet i sakene om indre selskap ser ikke ut til å tjene annet formål enn 
utsettelse og unngåelse av skatt.  
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Unødvendig mellomledd? 

 Rt 1971.264 Kielland 

 Tilordnet aksjeutbytte direkte til tidligere aksjonær 

 Ikke til det holdingselskap barna eide 

 Hovedaksjonær hadde gitt aksjer til holdingselskapet 

 Mottok skattefri nedbetaling på fordring og ikke utbytte fra 

holdingselskapet 
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15 % -regelen (”skjønn”) tilbake 

 15 % av innskutt kapital, jf Rt 2009.105 SEB 

 Man må videre vurdere hva inntekten reelt er ved riktig 
tilordning. I forhold som beskrevet her, er overskuddet 
arbeidsgenerert inntekt, virksomheten er kompetansebasert, 
og det er aktiv partners arbeidsinnsats som er grunnlaget 
for utbetalinger til holdingselskapet. Skattedirektoratet 
mener ut fra dette at avkastningen som skal skattlegges hos 
(tilordnes) de aktive partnerne, i hovedsak dermed må anses 
som arbeidsinntekt. Vi mener at prinsippene i SEB Enskilda-
dommen (Rt. 2009 s 105) for fastsettelse av størrelsen på 
arbeidsinntekten fortsatt kan brukes.  
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Skoghøy + 2 dommere 

 (114) Ligningsnemnda har kommet til at det som 
overstiger 15 % av innskutt kapitalbeløp, må anses som 
godtgjørelse for arbeidsinnsats. Ligningsnemndas vedtak 
er godt begrunnet, og på grunnlag av de momenter 
førstvoterende har fremholdt, finner jeg at det ikke er 
grunnlag for å tilsidesette det skjønn som 
ligningsnemnda har utøvd, og at anken derfor må 
forkastes. På dette punkt viser jeg til førstvoterendes 
vurderinger, som jeg i det vesentlige kan slutte meg til. 
Når det gjelder saksomkostningene, er jeg enig med 
førstvoterende. 
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Eks 

 Lise Mekler 

 Lise AS – Indre deltager i Stormekler IS - 1 % andel 

 Skutt inn kr 100 000. Ansvar kr 5 000 000 

 Utadmekler AS – Hovedmann i Stormekler IS 

 Overskudd kr 100 000 000 

 Lise AS kr 280 000 i skatt, jf sktl § 10-41 

 Kr 1 000 000 utbetales Lise AS 

 Ingen utdelingsskatt, jf sktl § 10-42 
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Skattekontoret 

 Ny tilordning – kr 1 000 000 til Lise 

 Kr 15 000 – kapitalavkastning  

 Men til Lise AS? 

 Kr 985 000 er arbeidsgodtgjørelse for Lise 

 51 % skatt  

 11 % trygdeavgift 

 Ikke lønn med arbeidsgiveravgift 

 Ikke overskudd til beskatning i Lise AS  

 Dog 15 000 x 0,28 = kr 3 400 

 Tilbakeføre kr 985 000 av kr 1 000 000 Lise AS ble lignet 
for etter sktl § 10-41 
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