
Sensorveiledning JUS5980 Skatterett II høst 2016 – Arvid Aage Skaar 

Oppgavetekst: Gjør rede for utbyttebegrepet i sktl § 10-11 annet ledd. 

Temaet er behandlet grundig i BA-HR/Zimmer (læreboken) kap 12.2.2 fra side 285 til 300, og om 

tilbakebetaling av innbetalt kapital fra side 382. Oppgaven er krevende. 

Kandidaten må være klar over at oppgaven gjelder begrepet utbytte, og ikke utbyttebeskatningen 

ellers, f eks fritaksmetoden, kildeskatt og skjerming. Heller ikke EØS-avtalens betydning for norsk 

utbyttebeskatning dekkes av oppgaveteksten. Det samme gjelder behandling av ulike skattesubjekter 

som f eks utlendinger eller tidfesting av utbytte. Disse temaene kan raskt nevnes innledningsvis, som 

en avgrensing av besvarelsen.  

Oppgaven består i å gjøre rede for hva som ligger i uttrykket «vederlagsfri overføring av verdier fra 

selskap til aksjonær», § 10-11 annet ledd. Kandidater med god oversikt over temaet bør honoreres.  

Et hovedskille som kan vise kandidatens oversikt over temaet kan være skillet mellom lovlig utbytte, 

dvs utbytte som utdeles i medhold av aksjelovens regler, jf aksjeloven § 8-1, og utbytte som utdeles 

skjult, i form av andre vederlagsfrie overføringer som ikke er behandlet etter aksjelovens regler.  

Skjulte overføringer kan være utdelt i form av feilprising av transaksjoner mellom selskap og 

aksjonær. Uttaksbeskatning av selskapet i forbindelse med slike transaksjoner skal ikke behandles, 

men en kandidat som uttrykkelig sier at dette holdes utenfor, viser god oversikt. 

En annen type skjulte overføringer kan være uriktig klassifikasjon av overføringen. I læreboken kap 

12.2.2.6 behandles dette som overføringer basert på et annet rettsgrunnlag enn en «utdeling», jf sktl 

§ 10-11 annet ledd. Herunder behandler læreboken lån fra selskapet til aksjonær; hovedforskjellene 

mellom lån og utbytte bør behandles. Også klassifikasjon som renter, lønn og pensjon er aktuelle 

temaer i besvarelsen. Grensen mellom skjult utbytte og underslag (tap for selskapet) er et viktig 

tema. Gaver kan også tenkes nevnt i denne forbindelse.  

Et annet hovedskille går mellom utdeling av midler som er tilført selskapet fra aksjonærene ved 

stiftelsen og gjennom emisjoner på den ene siden og utdeling av midler som er opptjent av selskapet. 

Det faller inn under oppgaven å behandle grensen mellom vederlagsfrie overføringer som er utbytte 

og overføringer som er tilbakebetaling av innbetalt kapital. Et særlig pluss hvis kandidaten viser god 

forståelse av hva som skal regnes som tilbakebetaling av innbetalt kapital i forhold til utbytte. 

Grensen mellom overføringer som i forbindelse med likvidasjon skal behandles som utbytte og 

overføringer som er gevinst faller også inn under oppgaven. Et særlig pluss hvis kandidaten har fått 

med seg at i visse tilfeller vil også innløsning av aksjer bli bedømt som utbytte (typisk ved ingen 

endring i aksjonærforholdet). 

Et viktig poeng er at utbyttedefinisjonen forutsetter at det dreier seg om en overføring til 

aksjonæren. Forholdet til fondsemisjon, tilskrivning på aksjer og utbytteaksjer vil være naturlig å 

behandle, jf side 289 i læreboken. 

En vederlagsfri overføring til andre enn «aksjonær» er ikke utbytte. Mottaker og identifikasjonen 

med nærstående er derfor viktig ved avgjørelsen av om overføringen er utbytte. 

Læreboken har naturlig nok ikke med noe om endringen i sktl § 10-11 fjerde ledd flg som bestemmer 

at lån og sikkerhetsstillelse fra selskap til personlig aksjonær skal behandles som utbytte 

skattemessig. Dette temaet har heller ikke vært berørt i særlig grad i undervisningen. Det kan derfor 



ikke kreves at kandidatene skal ha med dette, men naturligvis et pluss til kandidater som har set 

dette i lovteksten eller fått det med seg på annen måte. 

I læreboken står flere dommer sentralt, og disse har også vært behandlet i forelesingene. Blant disse 

er de to parhestene Rt-1989-545 Fylling og Rt-2002-56 Lefdahl på den ene siden og Rt-1994-912 

Hovda og Rt-1995-638 Skau/Gundersen på den annen side. Også Rt-2003-536 Storhaugen Invest kan 

tenkes trukket inn i besvarelsen. 


