
JUS5980 kort sensorveiledning H15  

1. Fritaksmetoden for aksjeutbytte 

Lærestoff er Zimmer (red.): Bedrift, selskap og skatt (2014) s.328-47. Oppgaven gjelder bare utbytte, 

mens kapitlet i boken også gjelder gevinster. Lærestoffet er konsentrert om (allmenn)aksjeselskap – 

heretter bare aksjeselskap  – og tilsvarende utenlandske selskaper – som subjekt, og kand kan med 

fordel avgrense besvarelsen tilsvarende.  

Kand kan med fordel først helt kort sette reglene inn i en større sammenheng, der det særlig er et 

poeng å få frem at de har til formål å forebygge kjedebeskatning i konsern.  

Kand må få frem at norske aksjeselskap er omfattet som subjekt, og at det samme gjelder utenlandsk 

tilsvarende selskap, sktl. § 2-38, 1. ledd. I denne sammenheng kan Rt. 2012 s. 1380 om Statoil Holding 

med fordel omtales. Når det gjelder utenlandske selskap, må kand få frem – enten her eller senere – at 

skattefriheten etter sktl. § 10-13 bare gjelder hvor vilkåret i 5. ledd er oppfylt, men at noe annet gjelder 

hvis aksjene er eid gjennom filial her (følger av at 5. ledd bare unntar hvor skatteplikt er basert på § 10-

13). Noe om «reelt etablert …» hører med, men det kan ikke ventes for mye om dette i denne 

oppgaven. Noen refleksjoner om forholdet til EØS-avtalen kan gjøre seg her eller senere.  

Kand må videre få frem at aksjeutbytte er omfattet som objekt, også utbytte fra selskap i utlandet (ikke 

begrenset til EØS), 2. ledd a. Noen har kanskje fått med seg at det nå er foreslått unntak fra 

skattefriheten for tilfeller hvor det er gitt fradrag i utdelende selskaps hjemstat.  

Kand må så gå inn på unntakene fra skattefriheten. Aktuelle er for det første 3. ledd a om utdeling fra 

selskap hjemmehørende i lavskatteland. Tolking av begrepet lavskatteland er nærmest en oppgave for 

seg selv, og det må anses som fullt forsvarlig å nøye seg med hovedpunkter her. Noe om begrunnelsen 

for unntaket hører med.  

Videre må unntaket i 3. ledd d om tilfeller hvor aksjonær ikke eier minst ti prosent av aksjene, omtales, 

herunder toårsregelen.  

Det er et poeng at kand holder utenfor regler som bare gjelder for gevinster og tap, og det gjelder de 

fleste i 3. ledd og hele 4. ledd. 



Endelig må kand omtale treprosentregelen i 6. ledd, herunder unntaket for konsern.  

Oppgaven må anses som svært sentral, samtidig som regelverket er ganske innviklet.  

 

2. Gjør kort rede for om og på hvilke vilkår en aksjonær bosatt/hjemmehørende i utlandet kan 

skattlegges for gevinst ved salg av aksjer i selskap hjemmehørende i Norge, etter intern norsk rett 

og den nordiske skatteavtalen eller OECDs mønsteravtale.  

Lærestoffet er Zimmer: Internasjonal inntektsskatterett (2009) s. 222-25, som imidlertid også omfatter 

den motsatte situasjon (dvs. skattytere i Norge som selger aksjer i utenlandsk selskap, som ikke 

omfattes av oppgaven).  

Kand må få frem at slik aksjegevinst ikke er skattepliktig i Norge etter intern norsk, uansett om 

skattyteren er person eller selskap, fordi hjemmel mangler. Dermed spiller det ingen rolle hva 

skatteavtalene går ut på (og kand bør ikke la seg forlede til en annen konklusjon av reglene i DNA art. 

13.2 og OECD art. 13.4 om aksjer i selskap som eier mye fast eiendom). Skatteplikt etter sktl. § 2-3, 1. 

ledd b vil imidlertid oppstå om den utenlandske skattyteren har filial i Norge og aksjene er knyttet til 

dem.  

Spørsmålet om skatteavtalene har bare betydning i den sistnevnte situasjon. Her gjelder DNA art. 

13.3/OECD art. 13.2, som gir hjemmel forutsatt at det foreligger fast driftssted.  

Ved samlet bedømmelse skal klart størst vekt – anslagsvis ca ¾– legges på oppgave 1.  
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