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1 INNLEDNING 

 

1.1 Tema 

 

I Norge er det en sterk tradisjon for å eie sin egen bolig, noe som også er et uttalt politisk 

mål. Investering i fast eiendom er ansett som en trygg plassering av kapital, som over tid 

gir god avkastning og en relativt lav beskatning. 

 

Fast eiendom er et vidt begrep og dekker alt fra boliger og fritidsboliger til 

næringseiendommer og grunnarealer med ulike funksjoner som parkeringsplasser, 

båtplasser m.v. 

 

Grensen mellom inntekter vunnet ved kapital gjennom passiv kapitalforvaltning og 

virksomhet er avgjørende for hvordan inntekten behandles skattemessig. I tillegg har 

grensen til dels stor betydning for en rekke bestemmelser i annen lovgivning. 

 

Mange skattytere har et sterkt ønske om at inntektene klassifiseres som kapitalinntekt i 

stedet for som virksomhetsinntekt. Dette skyldes i hovedsak at kapitalinntekter beskattes 

langt gunstigere enn virksomhetsinntekter. Likevel er det slik at skatteyter i andre tilfeller 

kan ha klare skattemessige fordeler av og ønsker om å få omdefinert sin inntektsgivende 

aktivitet fra passiv kapitalforvaltning til virksomhet. 

 

1.2 Problemstilling 

Skatteloven § 5-30 gir ingen klar anvisning for når en aktivitet anses for å utgjøre 

virksomhet. Gjennom denne avhandlingen skal grensen mellom passiv kapitalforvaltning 
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og virksomhet klarlegges i ved kjøp, salg og utvikling av fast eiendom. Dette innebefatter å 

redegjøre for virksomhetsbegrepets innhold og dens grense mot passiv kapitalforvaltning, 

herunder skal skattemyndighetenes praksis vurderes. 

 

1.3 Avgrensninger 

I den videre fremstillingen vil ikke problemstillinger direkte knyttet til jord- og skogbruk 

bli behandlet med mindre det er særskilt angitt. Det samme gjelder om eiendommen 

(formuesgodet) inngår som en del av en eksisterende virksomhet skattyter utøver. 

1.4 Begrepsbruk 

”Virksomhet” er et begrep som opptrer flere steder i lovgivningen. I skatteloven brukes 

begrepet blant annet i §§ 5-1, 5-30, 12-10 (2) og 14-7 (1). I skatteloven fra 1911 ble det 

benyttet en mer variert terminologi. Begreper som ”næring”, ”forretningsforetak”, 

”forretningsforetagende” og ”virksomhet” ble benyttet. I forarbeidene til skatteloven av 

1999 oppgis det at disse begrepene delvis har samme meningsinnhold, men at de i enkelte 

sammenhenger har forskjellig betydning, samtidig som bruken av dem har vært tilfeldig. 

Det presiseres at ”overgangen til konsekvent bruk av begrepet ”virksomhet” ikke er ment å 

innebære realitetsendringer”.1 

 

Skattemyndighetene bruker i Lignings-ABC begrepene ”virksomhet” og 

”næringsvirksomhet” slik de tidligere benyttet begrepet ”næring”.2 Det presiseres i samme 

punkt i Lignings-ABC at begrepet ”virksomhet” i skatteloven skal forstås på samme måte 

som ”næringsvirksomhet”, slik det følger av forarbeidene.3 Høyesterett har i  

Rt. 2002 side 996 (Skoog Hedrén-dommen) vist til forarbeidene nevnt foran. 

 

                                                 
1 Ot. prp. nr. 86 (1997-1998) side 24. 
2 Lignings-ABC 2010/11 punkt 1.1 s. 1407. 
3 Ot.prp. nr. 86 (1997-1998) side 48. 
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I folketrygdloven benyttes begrepet ”selvstendig næringsdrivende” jfr. overskriften til 

kapittel 8 III, samt definisjonen i § 1-10. Dette begrepet antas å ha samme betydning som 

”virksomhet”, slik det er redegjort for i Rt. 2001 side 1981 (Fabcon-dommen). 

2 Rettskilder 

Rettskildebruken i fremstillingen følger den alminnelige juridiske metode.  

Det er imidlertid verdt å nevne at enkelte rettskilder spiller en stor rolle ved den praktiske 

anvendelsen av skattebestemmelser. 

 

Skattedirektoratet og skattekontorene avgir årlig et betydelig antall bindende 

forhåndsuttalelser. Bindende forhåndsuttalelser avgis om de skattemessige virkningene av 

en konkret planlagt disposisjon før den igangsettes, jfr. ligningsloven § 3A-1. I den samme 

bestemmelsen presiseres det at det kun skal avgis bindende forhåndsuttalelser når det er av 

vesentlig betydning for skattyter å få klarlagt de skattemessige konsekvensene før 

igangsetting av disposisjonen, eller hvis spørsmålet er av allmenn interesse. 

 

Skattedirektoratet utarbeider årlig en Lignings-ABC som i 2011 er utgitt i sin 32. utgave. 

Boken er i utgangspunktet ment som en oversikt over aktuelle skatteregler for skatteetatens 

ansatte. Målet er ”å lette arbeidet og oppnå en riktigere og mer enhetlig praktisering av 

skattereglene.”4 Skattedirektoratet angir videre at boken representerer deres fortolkning av 

de foreliggende rettskilder og normalt har samme vekt som Skattedirektoratets meldinger 

og enkeltstående uttalelser. Løsningene som er angitt i Lignings-ABC forutsettes fulgt av 

hele skatteetaten, og eventuelle avvik må begrunnes konkret. Samlet sett kan det sies at 

boken er utrykk for administrativ praksis. 

 

                                                 
4 Lignings-ABC 2010/11 Forord iii ”Om bruk av boken”. 
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Ole Gjems-Onstad fremhever at det er viktig å skille mellom bokens nytte og relevans og 

vekt for domstolene.5 Det vises blant annet til at Høyesterett bare i begrenset grad legger 

vekt på Lignings-ABC. Kun i 8 % av dommene fra 1992-2002 ble Lignings-ABC nevnt.6 

 

Likningspraksis skal i enkelte tilfeller tillegges betydelig vekt. Det gjelder i de tilfellene 

likningspraksis er til skattyters gunst, slik det følger av Rt. 2010 side 979 (Polak-dommen) 

avsnitt 51. Det fremgår videre av Rt. 2001 side 1444 (Skøyen næringspark-dommen) at 

”det må…være klart at ligningspraksis får større vekt når fravikelse av denne praksis vil 

være til skade for skattyteren.”7 Høyesteretts standpunkt til likningspraksis har blitt 

betydelig kritisert i den juridiske teori. 8 

3 Virkninger av skillet mellom passiv kapitalforval tning og virksomhet 

3.1 Innledning 

Grensen mellom passiv kapitalforvaltning og virksomhet er avgjørende for hvordan det 

økonomiske overskuddet av aktiviteten beskattes. Den skattemessige klassifiseringen er 

også avgjørende for rett på ulike trygdeytelser. 

3.2 Kapitalinntekt 

Etter skatteloven § 5-20 jfr. § 5-1 inngår kapitalinntekter i den alminnelige inntekt. 

Alminnelig inntekt beskattes med fellesskatt til kommune og fylkeskommune, samt til 

staten med en samlet skattesats på 28 % i henhold til Stortingets skattevedtak §§ 3-2 og  

3-8. 

                                                 
5 Gjems-Onstad (2008) side 64. 
6 Gjems-Onstad (2008) side 65. 
7 Se Zimmer (2009) punkt 2.4.2 side 53 flg. for en nærmere vurdering av likningspraksis rettskildemessige 

vekt. 
8 Se Aarbakke i SR 1985 side 165-166. 
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Kapitalinntekter er ikke med i grunnlaget for beregning av toppskatt og trygdeavgift. Det 

betyr også at skattytere ikke opptjener trygderettigheter for de inntektene som klassifiseres 

som kapitalinntekt. 

3.3 Virksomhetsinntekt 

Virksomhetsinntekt inngår i den alminnelige inntekt etter skatteloven § 5-30, jfr. § 5-1. 

Med hjemmel i skatteloven § 12-10 skal det også beregnes personinntekt for eiere av 

enkeltpersonforetak som driver virksomhet. Dette omtales gjerne som foretaksmodellen.  

 

Personinntekt er grunnlag for beregning av toppskatt til staten og avgift til folketrygden, jfr. 

skatteloven § 12-1. Dette betyr at den samlede marginalskatten kan komme opp i 51 %. 

Den består da av 28 % skatt på alminnelig inntekt, 12 % toppskatt på inntekter over kr 

765 800, samt 11 % trygdeavgift for næringsdrivende. 9 

 

3.3.1 Foretaksmodellen 

Foretaksmodellen ble innført i forbindelse med skattereformen i 2004-2005. Modellen er 

en kildemodell, som medfører at beskatningen skjer uavhengig av om det foretas 

utdelinger. 

 

Ved innføringen foretaksmodellen, har det skjedd en vesentlig endring i hva som inngår i 

personinntektsgrunnlaget. Etter den tidligere lovgivningen inngikk normalt ikke gevinst 

ved realisasjon av driftsmidler i grunnlaget. Slike gevinster inngår nå i grunnlaget for 

beregning av personinntekt etter skatteloven § 12-11, jfr. § 12-2 litra g.10 Dette innebærer at 

skattenivået har økt betydelig for virksomhetsutøvere. 

 

                                                 
9 Stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2011 § 8. 
10 Se Lindsjørn i SR (2008) side 6. 
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Det er ved innføringen av modellen lagt vekt på at en risikofri avkastning på investeringen i 

virksomheten skal unntas fra personbeskatning. Dette er løst gjennom et såkalt 

skjermingsfradrag som fremgår av skatteloven § 12-11 (3) litra c, jfr. § 12-12 (1). 

 

Frederik Zimmer har utviklet en enkel modell for hvordan beregnet personinntekt 

fremkommer etter skatteloven § 12-11:11 

 Alminnelig inntekt 

+ Faktiske kapitalkostnader og –tap 

+ Særskilte næringsfradrag 

- Faktiske kapitalinntekter og –tap 

- Skjerming 

- Ev. lønnsfradrag 

= Inntektsgrunnlag for personbeskatning 

 

Skjermingsfradraget, som er nevnt i modellen ovenfor, tar sikte på å unnta den risikofrie 

avkastningen av virksomhetens virkende kapital. Det fremgår av skatteloven § 12-12 at 

skjermingsfradraget fremkommer ved å multiplisere skjermingsrenten med 

skjermingsgrunnlaget.12 

 

Skjermingsgrunnlaget beregnes etter reglene i skatteloven § 12-12 (2) litra a til f og 

omfatter følgende eiendeler, forutsatt at de har virket i virksomheten:   

1. varige og betydelige driftsmidler, jfr. § 14-40 første ledd,   

2. varer,   

3. kundefordringer,   

4. ervervet forretningsverdi og annet ervervet immaterielt formuesobjekt.  

 

                                                 
11 Bedrift, selskap og skatt (2010) side 538. 
12 Skjermingsrenten fastsettes av departementet i forskrift i januar året etter inntektsåret. I januar 2011 

fastsatte departementet skjermingsrenten for 2010 til 2,2 %. 
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Skjermingsgrunnlaget kan tillegges forsknings- og utviklingskostnader i den utstrekning de 

ikke er skattemessig fradratt.   

 

I tillegg skal det etter bestemmelsen gjøres fradrag for de eiendelene som benyttes til 

velferdstiltak i hovedsak utenom arbeidstid, gjeld til finansinstitusjoner og 

mengdegjeldsbrev. Leverandørkreditter og forskuddsbetaling fra kunder skal heller ikke 

være med i grunnlaget.  

3.3.2 Deltakermodellen 

Det fremgår av forarbeidene at ”dersom virksomheten drives av flere personer i fellesskap, 

foreligger ikke et enkeltpersonforetak, men et selskap.” 13 Det betyr at selskapet behandles 

skattemessig etter reglene for deltakerliknede selskaper. Det er gjort unntak for ektefeller 

som driver virksomhet sammen. Ektefellene liknes da som om det var drevet et 

enkeltpersonforetak. Alternativt kan overskuddet fordeles mellom ektefellene slik det 

fremgår av skatteloven § 2-11 (3). 

 

Et ansvarlig selskap er ikke et selvstendig skattesubjekt, jfr. skatteloven § 2-2 (2) litra a. 

Likevel anses disposisjoner foretatt mellom et ansvarlig selskap og en deltaker etter reglene 

i skatteloven §§ 10-41 og 10-42 som disposisjoner mellom selvstendige skattesubjekter, jfr. 

skatteloven § 10-45. 

 

Beskatningen av deltakerne skjer ved at deltakerens andel av det ansvarlige selskapets 

overskudd eller underskudd beskattes som alminnelig inntekt hos deltakerne, slik det følger 

av skatteloven § 10-41 (1). Etter skatteloven § 10-41 (2) skal gevinster og tap etter 

skatteloven § 2-38 (2), den såkalte fritaksmodellen, holdes utenfor ved beregningen av den 

skattepliktige andelen av resultatet på deltakerens hånd. Dette omfatter blant annet gevinst 

og tap ved realisasjon av eierandel i allmenn- og aksjeselskaper m.v., samt ansvarlige 

selskaper. I tillegg skal heller ikke lovlig utdelt utbytte etter skatteloven § 10-11 (2), jfr. (3) 

på slike eierandeler inngå. 

                                                 
13 Ot. prp. nr. 92 (2004-2005) side 76 punkt 2.6.2.3. 
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I tillegg beskattes deltakerne når det foretas utdelinger fra selskapet, slik det følger av 

skatteloven § 10-42. Som utdeling anses ”enhver vederlagsfri overføring av verdier fra 

selskap til deltaker”, jfr. skatteloven § 10-42 (2). Dette innebærer at lån fra selskapet til 

deltakeren normalt ikke regnes som utdeling, da det vil være en plikt til å tilbakebetale 

lånet. Utdelingen beskattes som alminnelig inntekt, jfr. overskriften til § 10-42. 

 

Beregningsreglene vil ikke bli beskrevet i detalj i denne fremstillingen. Det er likevel verdt 

å nevne at i praksis vil beskatningen utgjøre 28 % på selskapsoverskuddet, i tillegg til at 

utdelingen vil bli beskattet med 28 %. Det betyr at den maksimale beskatningen vil bli på 

48,16 %. Det skal i tillegg gjøres fradrag for skjerming. 

 

I og med at overskudd og utdelinger fra ansvarlige selskaper beskattes som alminnelig 

inntekt, vil ikke deltakerne opptjene rettigheter i folketrygden gjennom virksomheten. 

 

Etter skatteloven § 10-44 (1) er gevinst ved realisasjon av eierandel i et deltakerliknet 

selskap skattepliktig som alminnelig inntekt, mens et eventuelt tap er fradragsberettiget i 

annen alminnelig inntekt. Gevinsten eller tapet settes til netto vederlag for selskapsandelen 

med fradrag for andelens inngangsverdi, ubenyttet skjermingsfradrag og 

realisasjonskostnader, slik det fremgår av skatteloven § 10-44 (2).  

 

3.4 Omdanning av virksomheten 

Når aktiviteten skattyter utfører går over fra å utgjøre passiv kapitalforvaltning til å utgjøre 

virksomhet, oppstår det anledning til skattefritt å omdanne virksomheten til en annen 

selskapsform etter skatteloven § 11-20, jfr. FSFIN § 12-20-1. En slik omdanning vil ikke 

utløse realisasjonsbeskatning og kan således gjennomføres med skattemessig kontinuitet, 

forutsatt at skatteposisjonene i virksomheten overføres uendret til det nystartede selskapet.  

 

For en enkelt virksomhetsutøver vil en omdanning til et aksjeselskap være mest praktisk. 

Det følger av skatteloven § 11-20 (1) litra a at overføringen av den personlig eide 
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virksomheten må skje til et ”aksjeselskap eller allmennaksjeselskap som den 

næringsdrivende i det vesentlige eier selv.” Det oppstilles altså er vilkår om at eierskapet i 

det vesentlige skal ligge hos den næringsdrivende. Det følger av FSFIN § 11-20-9 (1) at 

virksomhetsutøveren, eventuelt sammen med ektefellen, minimum må tegne seg for 80 % 

av aksjeselskapets aksjer. De øvrige aksjene må tegnes av virksomhetsutøverens ”arvinger 

eller andre med særlig tilknytning til virksomheten.” 

 

Det er også gitt mulighet til å omdanne et enkeltpersonforetak eller et deltakerliknet selskap 

til et annet deltakerliknet selskap ”som den næringsdrivende eller deltakerne selv i det 

vesentlige eier” etter skatteloven § 11-20 (1) litra b.  

 

Det følger ikke av ordlyden i skatteloven § 11-20 at det er anledning til omdanne et 

deltakerliknet selskap til et aksjeselskap med skattemessig kontinuitet. Det følger imidlertid 

av FSFIN § 11-20-1 (1) at ”bestemmelsene i denne forskrift § 11-20 gjelder skattefri 

omdanning til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap av…deltakerlignet selskap som nevnt 

i skatteloven § 10-40 første ledd.” Det er således adgang til å omdanne et deltakerliknet 

selskap til et aksje- eller allmennaksjeselskap med skattemessig kontinuitet. Det er en 

forutsetning at eierinteressene i selskapet ikke forskyves, med unntak av inntil 20 % av 

aksjene med tilsvarende stemmerett til eiernes arvinger og ansatte i selskapet i henhold til 

FSFIN § 11-20-9 (2), jfr. § 11-20-9 (1). 

 

Dette er en attraktiv mulighet for de som faller inn under virksomhetsbegrepet. Under 

foretaksmodellen utløses hele beskatningen umiddelbart og da med en beskatning opp mot 

51 % inkludert trygdeavgift. Ved å omdanne virksomheten til et aksjeselskap, vil skattyter 

komme inn under aksjonærmodellen og fritaksmodellen. Det kan ha stor betydning for 

beskatningen. I et aksjeselskap beskattes selskapets resultat med 28 %, jfr. Stortingets 

skattevedtak 2011 § 3-3.14 

 
                                                 
14 Aksje- og allmennaksjeselskaper betaler kun skatt til staten og er således fritatt for kommune- og 

fylkesskatt slik det følger av skatteloven § 2-36 (2). 
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I tillegg til 28 % skatt på selskapets resultat, skal det også betales en utbytteskatt på 28 % 

når det foretas utdelinger fra selskapet til personlige skattytere. Dette følger av skatteloven 

§ 10-11 (1). Ved innføringen av utbytteskatt, har det blitt etablert en dobbeltbeskatning på 

utdelinger fra aksjeselskapene. Først beskattes overskuddet, deretter beskattes det 

resterende beløpet som er igjen til utdeling en gang til. I praksis innebærer 

dobbeltbeskatningen en totalbeskatning på inntil 48,16 %.   

 

3.4.1 Aksjonærmodellen 

Også for personlige aksjonærer er det innført et skjermingsfradrag etter  

skatteloven § 10-12. Dette skal hindre at normalavkastningen på investeringen som 

skattyter har foretatt blir dobbeltbeskattet. Selskapet beskattes fullt ut for sitt resultat, mens 

skjermingsfradraget kommer til fradrag ved utdeling av utbytte. Beregningen skjer ved at 

det beregnes en skjermingsrente på skjermingsgrunnlaget.15 Skjermingsgrunnlaget er i 

hovedsak basert på aksjenes inngangsverdi i henhold til skatteloven § 10-32 (2) med tillegg 

av eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag fra tidligere år.   

 

Beskatningen er noe gunstigere enn den høyeste marginalskattesatsen på 51 % som gjelder 

for virksomhetsutøvere. Den største fordelen er imidlertid at utbytteskatten først trer inn når 

skattyteren ønsker å ta ut midler fra aksjeselskapet. Det betyr at så lenge midlene er i 

behold i selskapet, beskattes resultatet med 28 %. Dette er samme sats som for 

deltakerliknede selskaper, som nevnt ovenfor. 

 

For personlige aksjonærer beskattes aksjegevinster med fradrag for ubenyttet 

skjermingsfradrag med 28 % etter skatteloven § 10-31 (1) 1. punktum. Skjermingsfradraget 

kan ikke føre til at realisasjonsgevinsten blir negativ, jfr. skatteloven § 10-31 (1) i.f.  

 

Tap ved realisasjon av aksjer er fradragsberettiget etter skatteloven § 10-31 (2), jfr. § 6-2. 

                                                 
15 Skjermingsrenten fastsettes av departementet i forskrift i januar året etter inntektsåret. I januar 2011 

fastsatte departementet skjermingsrenten for 2010 til 1,6 %. 
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3.4.2 Fritaksmodellen 

Som nevnt ovenfor ble det ved innføringen av utbytteskatten i forbindelse med 

skattereformen fra 2004-2006, lagt opp til en dobbeltbeskatning for aksjeutbytte og 

aksjegevinster.  

 

For å hindre ytterligere kjedebeskatning ble det innført en fritaksmetode for selskaper. Det 

følger av skatteloven § 2-38 (1), jfr. § 2-2 (1) litra a at aksjeselskaper er omfattet av 

fritaksmodellen. Dette innebærer at aksjeselskapet ikke beskattes for gevinster på andeler i 

andre selskaper, slik det fremgår av skatteloven § 2-38 (2) litra a til c. Det er imidlertid 

gjort flere unntak for blant annet gevinster ved realisasjon av andeler i selskaper 

hjemmehørende i lavskatteland innenfor og utenfor EØS-området som ikke er reelt etablert 

og driver reell virksomhet i et EØS-land mv., jfr. skatteloven § 2-38 (3). 

 

I praksis innebærer fritaksmetoden at aksjeselskapet kan selge andre selskapsandeler uten 

at det utløser gevinstbeskatning. Aksjeselskapet må imidlertid inntektsføre 3 % av 

aksjegevinsten som inntekt etter skatteloven § 2-38 (6). Dette er en sjablongmessig 

tilbakeføring av kostnader som er ført til fradrag, som i prinsippet ikke er 

fradragsberettigede. Treprosentregelen er foreslått endret til kun å gjelde utbytte.16 

 

Finansdepartementet har lagt til grunn at det som skal inntektsføres skal ”beregnes på 

grunnlagt av netto skattefrie inntekter det enkelte inntektsår.”17 Det betyr at tap på 

realisasjon av selskapsandeler kommer til fradrag i beregningsgrunnlaget så lenge 

beregningsgrunnlaget er positivt. 

 

                                                 
16 Finansdepartementet har i Meld. St. 11 (2010-2011) punkt 9.1 side 100 foreslått å endre treprosentregelen 
slik at bare utbytter omfattes avregelen. Resultatet skal bli et betydelig forenklet regelverk, slik at selskapene 
slipper å beregne gevinst og tap ved realisasjon av aksjer. 
17 Se FIN i brev av 10. november 2008 i Utv. 2008/1696. 
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3.5 Folketrygd og pensjon 

3.5.1 Folketrygden 

Virksomhetsinntekt inngår i personinntekten, som nevnt ovenfor. Det betyr at det skal 

beregnes trygdeavgift, slik det fremgår av skatteloven § 12-1.  

 

Selvstendig næringsdrivende, slik det defineres i folketrygdloven § 1-10, omfattes av 

enkelte av rettighetene i folketrygden. Det oppstår blant annet rett på sykepenger etter 

folketrygdloven § 8-34. Sykepengene utgjør 65 % av sykepengegrunnlaget. Sykepenger 

utbetales etter en ventetid på 16 dager fra den dagen arbeidsuførheten oppstod. Det er 

videre anledning til å innbetale en forsikring til NAV for å få et tillegg i sykepengene på 

inntil 100 % av sykepengegrunnlaget fra første dag, jfr. folketrygdloven § 8-36.  

 

Personinntekten inngår også i opptjeningen av tilleggspensjon, jfr. folketrygdloven § 3-8. 

Det innebærer at selvstendig næringsdrivende opptjener pensjonspoeng, både i forhold til 

alder- og uførepensjon. 

 

For arbeidsuføre kan det ha store konsekvenser om en inntekt som tidligere har vært regnet 

som kapitalinntekt omklassifiseres til virksomhetsinntekt. Det fremgår av folketrygdloven 

§ 12-12 at hvis det skjer en vesentlig endring av inntektsevnen/arbeidsevnen, skal 

uføregraden revurderes. Det er videre angitt at det er en friinntekt på 1 G når det har gått ett 

år siden uføreytelsen ble innvilget.18 Dette betyr at skattyter ikke kan ha noen 

virksomhetsinntekt det første året etter at uføreytelsen ble innvilget uten at uføregraden 

revurderes. I praksis kan dermed en omklassifisering av kapitalinntekt til 

virksomhetsinntekt medføre at retten på uføretrygd bortfaller. 

 

                                                 
18 G = grunnbeløpet i folketrygden. Stortinget fastsatte den 17.06.2010 i forskrift grunnbeløpet til kr 75 641 

med virkning fra 01.05.2010. 
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3.5.2 Pensjonssparing 

I forbindelse med innføringen av obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for alle arbeidstakere, 

ble det også innført en tilsvarende ordning for virksomhetsutøvere og deltakere i 

deltakerliknede selskaper m.v., jfr. innskuddspensjonsloven § 2-3 (2).  

 

Etter innskuddspensjonsloven § 2-3 kan det opprettes en pensjonsordning hvor maksimalt 

sparebeløp utgjør 4 % av virksomhetsutøverens samlede beregnede personinntekt fra 

næringsvirksomheten. For deltakere i deltakerliknede selskaper kan sparingen utgjøre inntil 

4 % av godtgjørelse til deltaker for arbeidsinnsats i deltakerliknet selskap eller lønn mellom 

1 og 12 G. 

 

Det følger videre av skatteloven § 6-46 (3) at pensjonssparing i henhold til 

innskuddspensjonsloven § 2-3 (3), jfr. § 2-3 (2) kommer til fradrag i virksomhetens 

alminnelige inntekt.19 

 

Ordningen medfører at virksomhetsutøvere har mulighet til å opptjene gode 

pensjonsrettigheter, samtidig som det medfører en viss skattebesparelse ved at den 

skattbare inntekten reduseres jfr. ovenfor. 

 

 

                                                 
19 Det fremgår av St.meld. nr. 2 (2005-2006) i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2006 pkt. 3.8.2 at 

samlet provenyvirkning ville utgjøre 300 millioner kroner i 2006. 
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4 Det alminnelige virksomhetsbegrepet - vurderingsk riterier 

4.1 Innledning 

 

Etter skatteloven § 5-30 (1) omfatter fordel vunnet ved virksomhet blant annet ”fordel 

vunnet ved omsetning av varer eller tjenester, realisasjon av formuesobjekter i virksomhet 

og avkastning av kapital i virksomheten.”  Lovens ordlyd gir med andre ord liten 

veiledning for innholdet i det skatterettslige virksomhetsbegrepet. Virksomhetsbegrepet har 

blitt utviklet over tid gjennom rettsavgjørelser, teori og likningspraksis. Dette ble fremhevet 

i forarbeidene til ny skattelov.20 

 

Begrepets innhold må derfor klarlegges. Tradisjonelt er det tre hovedmomenter som 

trekkes frem ved den skjønnsmessige vurderingen. Disse momentene er oppsummert i 

forarbeidene til skattereformen 2004/2005 og behandles nedenfor.21 

4.2 Utøvet aktivitet 

Et viktig moment ved vurderingen er om det har blitt utøvet noen form for aktivitet i 

tilknytning til inntektsobjektet. Dette vurderingskriteriet er anvendt i rettspraksis. 

 

Før skatteloven av 1999 fikk sin ikrafttredelse gjaldt et aktivitetskrav fra eierens side på 

300 timer for å konstatere virksomhet, jfr. delingsforskriften § 12-10-2. Dette er ikke 

videreført ved innføringen av foretaksmodellen. 

 

Rt. 1973 side 931 (Holst-dommen) gjaldt utleie av fire eiendommer i Stavanger på til 

sammen 2500 m2. I dommen trekkes det frem at ”en av eierne fungerte som bestyrer for 

eiendommene og førte et relativt enkelt regnskap for inn og utbetalinger…selv om 

administrasjonen neppe har vært særlig byrdefull, så har den like fullt måttet føre med seg 

en del forretningsmessig arbeid, og i enkelte år så vidt meget at en godtgjørelse ble ytet.” 

                                                 
20 Ot. prp. nr. 86 (1997-98) side 48. 
21 Se Ot. prp. nr. 92 (2005-2005) side 76. 
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Holst-dommen trekker i retning av at det ikke skal stor aktivitet til før aktiviteten kan 

defineres som virksomhet. 

 

Det er videre presisert i forarbeidene at det må være utøvet aktivitet av ”et visst omfang og 

en viss varighet.”22 

 

I Lignings-ABC fremheves det at: ”Det viktigste momentet for grensen mellom virksomhet 

og passiv kapitalforvaltning vil være aktivitetens omfang. Ved vurderingen må det legges 

vekt på hvor mye av avkastningen som skyldes aktiviteten og hvor mye som skyldes 

kapitalverdien.”23  Det sistnevnte momentet er det henvist til i en dom fra Borgarting 

lagmannsrett.24 

 

I teorien er det tatt til orde for at det er relativt beskjeden aktivitet som skal til før 

aktiviteten er å anse som virksomhet.25 

 

Det er fremhevet i forarbeidene at aktivitet av kortere varighet også kan lede til at den 

anses som virksomhet.26 Dette er eksemplifisert ved en aktivitet som er påbegynt med 

siktemål om et mer varig inntektserverv, men som har blitt avbrutt på grunn av uforutsette 

etterfølgende omstendigheter. Det sies videre at ”enkeltstående transaksjoner vil i 

alminnelighet ikke kunne anses som virksomhet. Men forretningsforetak som tilfredsstiller 

de øvrige kriteriene for virksomhet vil falle inn under begrepet selv om det dreier seg om 

en mer kortvarig og avgrenset aktivitet.”27 

                                                 
22 Ot. prp. nr. 86 (1997-1998) side 48. 
23 Lignings-ABC 2010/11 side 1413 punkt 3.3.1.  
24 Se LB-1994-12, inntatt i Utv. 1995 side 965. 
25 Blant annet tar Frederik Zimmer til orde for dette i Zimmer (2009) side 132. Se også 

Skattelovkommentaren 2003/04 (2004) side 258. 
26 Ot. prp. nr. 86 (1997-1998) side 48. 
27 l.c. 
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I forhold til grensen mot passiv kapitalforvaltning vil eksempelvis det å plassere penger i 

form av ordinære bankinnskudd representere et ytterpunkt når det gjelder beskjeden 

aktivitet. Det fremgår også i Lignings-ABC at ”forvaltning av bankinnskudd og liknende 

vil aldri i seg selv kunne anses som virksomhet uansett om det faktisk er utøvet en 

betydelig aktivitet”.28 

 

Ved vurderingen om aktivitetskravet er oppfylt vil all slags aktivitet som er utført telle 

med. Som det er vist til i Rt. 1973 side 931 (Holst-dommen), vil enkel regnskapsførsel, inn- 

og utbetalinger og liknende være med i vurderingen. 

 

4.2.1 Ikke noe krav til egen aktivitet 

Skattyteren behøver ikke å utføre noen aktivitet selv for at det skal kunne konstateres 

virksomhet. Det betyr at det er tilstrekkelig at det er andre aktører som utfører aktiviteten 

for skattyteren. Dette fremgår blant annet i forarbeidene til foretaksmodellen, hvor 

departementet uttaler at ”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.” 29 

 

Dette har blitt kritisert, siden virksomhetsinntekt er knyttet opp mot betaling av 

trygdeavgift. Skattyter vil da opptjene rettigheter til sykepenger, pensjonspoeng og andre 

trygdeytelser uten selv å ha utført den minste aktivitet. Skattedirektoratet har blant annet 

påpekt dette i sine kommentarer til lovforslaget: 

 

”Etter direktoratets oppfatning bryter dette med prinsippet om opptjeningen i folketrygden, 

som er basert på arbeidsinnsats. Det påpekes at skattytere som er passive i virksomheten vil 

kunne få hele kapitalinntekten som personinntekt. Skattyteren vil få rettigheter i 

                                                 
28 Lignings-ABC 2010/11 side 1414 punkt 3.3.4. 
29 Ot. prp. nr. 92 (2004-2005) side 76 punkt 2.6.2.3. 
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folketrygden av slik inntekt, til tross for at kapitalinntekten ikke faller bort ved 

sykdom/pensjonsalder.”30 

 

Skattedirektoratets påpekning medfører til en viss grad riktighet. Det er likevel å bemerke 

at gjennom foretaksmodellens skjermingsfradrag, unntas den risikofrie delen av 

avkastningen som virker i virksomheten. Det betyr at personinntekten reduseres og at 

skjermingsfradraget da utgjør kapitalinntekten, som beskattes som alminnelig inntekt. 

Inntekten som da blir igjen etter skjermingsfradraget vil da utgjøre virksomhetsinntekten. 

Det er likevel korrekt som Skattedirektoratet påpeker at skattyter vil opptjene 

trygderettigheter uten at det er utøvet noen egen aktivitet og at inntektene med stor 

sannsynlighet vil opprettholdes selv om skattyter blir pensjonert eller syk og mottar 

trygdeytelser. Det er likevel ikke korrekt når Skattedirektoratet hevder at skattyter vil 

opptjene trygderettigheter for hele kapitalinntekten. Inntekten er ikke kapitalinntekt så 

lenge virksomhetskravet er oppfylt. Inntekten har jo da nettopp oppstått fordi det er utøvet 

aktivitet som medfører en økt avkastning. 

 

Spørsmålet om når andres aktivitet skal tilordnes skattyter eller om deres aktivitet utgjør en 

selvstendig aktivitet skal behandles nedenfor. 

 

4.3 Regning og risiko 

Det er et alminnelig krav at aktiviteten må være utført for skattyters regning og risiko. 

Dette er trukket frem i forarbeidene: ”Aktiviteten må være utøvet for skattyters regning og 

risiko”.31 

 

Det sentrale i vurderingen av regning og risiko er hvem som bærer risikoen for resultatet av 

aktiviteten. Dette momentet er således spesielt aktuelt i grensen mellom arbeidsinntekt og 

                                                 
30 Ot. prp. nr. 92 (2004-2005) side 76 punkt 2.6.2.2. 
31 Ot. prp. nr. 86 (1997-1998) side 48. 
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virksomhetsinntekt. Høyesterett har benyttet seg av momentet i vurderingen i blant annet 

Rt. 1994 side 1064 (Bye-dommen), Rt. 2000 side 1981 (Fabcon-dommen) og  

Rt. 2002 siden 996 (Skoog Hedrén-dommen). 

 

I Rt. 2002 side 996 (Skoog Hedrén-dommen) er det angitt at ”sentralt står spørsmålet om 

hvem som har risikoen og ansvaret for resultatet, det vil si konsekvensene for 

oppdragstaker om avtalen ikke oppfylles. Dette kan ofte bare avgjøres ved en nærmere 

analyse av de øvrige elementer i avtaleforholdet, herunder hvor ledelsen, instruksjonen og 

kontrollen med utføring av oppdraget ligger.” 

 

I Rt. 2000 side 1981 (Fabcon-dommen) fremgår det at definisjonen i  

folketrygdloven § 1-10 om hvem som er selvstendig næringsdrivende, er relevant ved 

vurderingen av om det foreligger virksomhet. I folketrygdloven § 1-10 fremgår det at ”med 

selvstendig næringsdrivende menes i denne loven enhver som for egen regning og risiko 

driver en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt.” Det fremgår videre av 

bestemmelsen at et av vurderingsmomentene er hvorvidt vedkommende har den 

økonomiske risikoen for virksomheten. 

 

I forhold til utleie, kjøp/salg og utvikling av fast eiendom vil ofte dette være et moment 

som er oppfylt. Det er likevel en konkret vurdering som må foretas i det enkelte tilfellet. 

Dette vil bli behandlet mer konkret nedenfor. 

4.4 Økonomisk karakter 

Det er i forarbeidene til skatteloven sagt at de ulike momentene i vurderingen av om 

aktiviteten utgjør virksomhet er basert på en helhetsvurdering. Det er likevel uttalt at 

”aktiviteten må ha økonomisk karakter”.32 

 

Dette kravet er lagt til grunn ved en rekke høyesterettsavgjørelser, blant annet i Rt. 1965 

side 1159 (Vister-dommen) og i Rt. 1985 side 319 (Ringnes-dommen). 

                                                 
32 Ot. prp. nr. 86 (1997-1998) side 48. 
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Rt 1985 side 319 (Ringnes-dommen) gjaldt driften av et småbruk på ca. 40 dekar, hvorav 

rundt 20 dekar var dyrket. Ringnes overtok og bosatte seg på småbruket i 1973. Driften 

gikk i alle år fra 1975 med relativt betydelige underskudd. Eiendommen ble direkteliknet, 

noe som medførte at underskuddet kunne føres til fradrag i Ringnes’ øvrige inntekter. 

Eieren meldte flytting tilbake til Oslo i mai 1979. Eiendommen ble kun brukt i 

sommerhalvåret. For inntektsåret 1979 ble eiendommen prosentliknet, noe som innebar at 

aktiviteten ikke ble ansett som virksomhet. 

 

Høyesterett fremhevet at det sentrale i forhold til virksomhetsbegrepet i den aktuelle saken 

var om ”virksomheten objektivt sett må være egnet til å gå med overskudd, om ikke i det år 

likningen gjelder, så iallfall på noe lengre sikt” 

 

Det er videre presisert i dommen at ”det er ikke tilstrekkelig at driften isolert sett gir 

inntekter, hvis de utgifter som pådras ved den aktivitet som utøves, overstiger inntektene” 

 

Det oppstilles således et vilkår om at aktiviteten objektivt sett må være egnet til å gå med 

overskudd. Det er dermed ikke tilstrekkelig at aktiviteten har et økonomisk preg ved at den 

genererer inntekter, men at den må kunne generere overskudd. 

 

Dette innebar at aktiviteten på Ringnes sin eiendom ikke ble ansett for å utgjøre virksomhet 

i skatterettslig forstand siden det ”ikke var rimelig mulighet for at driften kunne komme 

over på overskudd, selv på noe sikt…”. 

 

Høyesterett har videre i dommen presisert at det er ”drift[en] etter det generelle opplegg 

som forelå som må legges til grunn ved bedømmelsen av mulighet for å få overskudd.” Det 

trekker således i retning av at det er hvordan skattyter faktisk har innrettet sin drift som skal 

vurderes, ikke hvordan han kunne ha drevet aktiviteten. 
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Kravet om økonomisk aktivitet leder til at fritidsaktiviteter og hobbyer i all hovedsak kan 

utelukkes å utgjøre virksomhet. Det er imidlertid likevel mulig at en hobby eller liknende 

kan bli ansett som virksomhet dersom de øvrige vilkårene som stilles er oppfylt. 

Eksempelvis kan en vin- eller myntsamler som begynner å kjøpe og selge objekter i stort 

omfang falle inn under virksomhetsbegrepet. 

 

I Rt. 1995 side 1422 (Kiønig-dommen) ble skattyters intensjon med aktiviteten tillagt vekt. 

Kiønig hadde en intensjon om å leve av jord- og skogbruksvirksomheten. Høyesterett la til 

grunn at: ”Han må kunne prøve og feile, og det blir ikke det samme rom for en vurdering 

fra likningsmyndighetene av om hans disposisjoner objektivt sett vil være egnet til å gi 

overskudd. Resultatet vil ofte først bli klarlagt etter atskillige år.”33 I Rt. 1965 side 1159 

(Vister-dommen) ble ikke skattyters subjektive motivering om å drive hobby lagt til grunn. 

Berg-Rolness konkluderer med at skattyters motiver tilleggs vekt når han selv har til 

hensikt å drive næringsvirksomhet, mens motivene tillegges mindre vekt når det gjelder en 

hobby som over tid gir overskudd.34  

 

Vurderingsmomentene for om aktiviteten er av økonomisk karakter, blir etter dette om 

skattyters subjektive hensikt er å ha aktiviteten som levebrød, om aktiviteten gir vinning og 

om den faktisk er egnet til å gå med overskudd.35 

                                                 
33 Rt. 1995 side 1422 (Kiønig-dommen) på side 1425. 
34 Berg-Rolness (2009) side 242. 
35 l.c. 
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5 Sjablongregelen 

5.1 Innledning 

Skattedirektoratet har i Lignings-ABC angitt svært presise grenser for hva som anses som 

virksomhet. Selv om grensene er angitt som en veiledende norm, er de forutsatt å skulle 

følges ved likningsbehandlingen av saksbehandlerne i Skatteetaten. 

 

5.2 Lignings-ABC – sjablongregel 

I Lignings-ABC har det i lengre tid blitt gitt en presis angivelse av hva som normalt regnes 

som virksomhet i forhold til utleie av fast eiendom. Det heter:  

 

”Det må foretas en helhetsvurdering, men som utgangspunkt kan en gå ut fra at det er 

virksomhet å leie ut til: 

- forretningsformål, mer enn ca 500 m2, eller 

- bolig og fritidsformål, 5 boenheter eller mer.”36 

 

Selv om det fremgår at det må foretas en helhetsvurdering, er de nevnte utgangspunktene 

likevel et klart uttrykk for hvordan skattekontorene vurderer spørsmålet i praksis. Som 

nevnt ovenfor, forutsettes løsningene som er angitt i Lignings-ABC fulgt av hele 

skatteetaten. Eventuelle avvik må begrunnes konkret. Terskelen er dermed høy for å 

fravike den sjablongløsningen som er angitt i Lignings-ABC. Når man i tillegg tar i 

betraktning at hensynet til effektivitet ofte veier tung på skattekontorene, vil dette i mange 

tilfeller kunne lede til gale resultater i hva som utgjør virksomhet. 

 

Uttaksutvalget, som var nedsatt i forbindelse med skattelegging av personlig 

næringsdrivende ved utdeling, viste i sin utredning til at ”det er en fordel om momentene i 

en slik vurdering får en klarere hjemmel i skatteloven.”37 

                                                 
36 Lignings-ABC 2010/11 side 1415 punkt 3.3.11. 
37 NOU 2005:2 punkt 6.2 side 39. 
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Uttaksutvalgets vurderinger oppsummeres i forarbeidene til skattereformen med at det på 

enkelte områder er gitt konkrete retningslinjer på hvordan grensen mellom passiv 

kapitalforvaltning og virksomhet skal trekkes og at det dermed bør vurderes om 

”tilsvarende retningslinjer” bør utarbeides også på andre områder.38 

 

Skattedirektoratet støttet forslaget om å utvikle flere sjablonger i forhold til andre 

aktiviteter enn utleie, noe som ble begrunnet i administrative og rettssikkerhetsmessige 

hensyn. Skattedirektoratet fremmet i sin høringsuttalelse forslag om å gå enda et skritt 

lengre enn utvalget hadde foreslått. Direktoratet foreslo ”å starte med å regelfeste når utleie 

av fast eiendom og andre formuesobjekter skal regnes som virksomhet.”39 Dette ble blant 

annet begrunnet med at det ville representere en forenkling av likningsarbeidet, samtidig 

som det ville gi større forutsigbarhet for skattyterne. Vurderingen om hvorvidt aktiviteten 

er å anse som virksomhet er komplisert, siden det er mange momenter som skal tas i 

betraktning og som kan trekke i ulike retninger. Direktoratet påpekte at: ”Det er naturlig at 

arbeidet tar utgangspunkt i momenter som er utviklet i rettspraksis, ligningspraksis og 

juridisk teori.” Avslutningsvis ble det fremhevet at det er naturlig å ta utgangspunktet i det 

som fremgår av Lignings-ABC 2004 side 718 flg. for en forskriftsregulering av 

virksomhetsbegrepet. 

 

Finansdepartementet var enig med utvalget i at konkrete anvisninger på hva som skal anses 

å utgjøre næringsvirksomhet, kunne være fordelaktig.40 Departementet fremhevet samtidig 

at ”slike anvisninger må imidlertid kun være veiledende, og ikke angi eksakte grenser for 

hva som skal anses som virksomhet.” Departementet viste videre til at det fremgikk av 

Lignings-ABC at retningslinjen kun er et utgangspunkt for en nærmere vurdering, og at den 

                                                 
38 Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) side 17 punkt 1.6.1. 
39 Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) side 18 punkt 1.6.2. 
40 Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) side 20 punkt 1.6.3 
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endelige klassifiseringen ”vil bero på en helhetsvurdering, basert på fortolkning av 

regelverket, rettspraksis, juridisk litteratur m.v.”  41 

 

Departementet var likevel av den klare oppfatning at eiendomsforvaltning er et 

aktivitetsområde som er spesielt aktuelt for slike retningslinjer, siden ”det er en forholdsvis 

direkte sammenheng mellom størrelsen mv. på utleiearealer og den aktivitet som er utført.” 
42Departementet må dermed oppfattes som at det mener at sjablongregelen er mer 

treffsikker i forbindelse med eiendomsforvaltning enn på andre områder. Det tas likevel 

ikke til orde for at dette kan regelfestes. Det må dermed fortsatt foretas en konkret 

helhetsvurdering om det foreligger virksomhet, selv om sjablongregelen er veiledende. 

 

I den juridiske teori har sjablongregelen blitt kritisert. Frederik Zimmer mener at ”ABC 

(2008/09 s. 1329) oppstiller forbløffende konkrete retningslinjer (selv om det gis uttrykk 

for at utgangspunktet er en helhetsvurdering).” 43 Zimmer fremhever videre at ”man kan 

forstå behovet for klare retningslinjer, men som lovtolkning betraktet er det temmelig 

dristig.”44 

 

Ole Gjems-Onstad er av den oppfatning at Finansdepartementet delegerte eller fraskrev seg 

ansvaret.45Han fremhever videre at ”det er skapt en betydelig rettsusikkerhet på et område 

som er meget praktisk. Liknings-ABC’ens grenser er tilfeldige og vilkårlige”. 

 

For å vurdere om kritikken av sjablongregelen er berettiget, samt om grensene er ”tilfeldige 

og vilkårlige”, er det nødvendig å foreta en grundigere analyse av det virksomhetsbegrepet 

ved utleie, kjøp/salg og utvikling av fast eiendom, sammenholdt med likningspraksis. 

                                                 
41 Lignings-ABC 2010/11 side 1415 punkt 3.3.11. 
42 l.c. 
43 Zimmer (2009) side 375. 
44 l.c. 
45 Gjems-Onstad (2008) side 769. 



 24 

6 Spesielle vurderingsmomenter 

 

6.1 En eller flere aktiviteter 

Skattyter kan drive flere aktiviteter. Eksempelvis kan han leie ut fire leiligheter i Oslo og et 

lite forretningslokale i Fredrikstad. Spørsmålet blir om disse skal vurderes som én aktivitet 

i forhold til virksomhetsbegrepet, eller om de skal vurderes hver for seg. 

 

I forarbeidene til skattereformen av 1991 angis det at ”grensedragningen mellom hva som 

skal anses som én, og hva som skal anses som flere næringer må antakelig forventes å by 

på visse ligningsmessige problemer. Avgjørelsen vil måtte bero på en skjønnsmessig 

vurdering der den økonomiske og innholdsmessige sammenheng mellom aktivitetene 

tillegges sentral betydning.” 46 

 

I den juridiske teori har Aarbakke tatt til orde for at det avgjørende er at skattyteren har 

holdt aktivitetene faktisk adskilt økonomisk.47 Har skattyteren derimot drevet aktivitetene 

som en ”integrert enhet”, skal de anses som én aktivitet ved virksomhetsvurderingen. Det 

er flere momenter som kan være aktuelle i en slik vurdering:48 

• Er aktivitetene av samme art? 

• Føres det et felles regnskap for aktivitetene? 

• Har aktivitetene et felles finansieringsopplegg? 

• Drives aktivitetene fra et felles kontor? 

• Brukes det et felles personale til aktiviteten? 

• Er det en felles administrasjon? 

• Har aktivitetene samme kundekrets/leietakere? 

 

                                                 
46 Ot.prp. nr. 35 (1990 - 1991) side 247. 
47 Aarbakke (1990) side 131. 
48 Se Lignings-ABC 2010/11 side 1418 punkt 7.1 og Aarbakke (1990) side 132. 
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FSFIN § 10-42-3 litra b gjelder for overføring av skjerming mellom virksomheter, men kan 

også være veiledende ved vurderingen om det foreligger en eller flere virksomheter. Det 

angis at skjermingsfradraget kan vurderes under ett når ”det er høy grad av innholdsmessig 

og økonomisk nærhet mellom selskapene. Ved vurderingen legges blant annet vekt på om 

det er nyttet felles anlegg, driftsmidler, personale, regnskap og finansiering og om 

selskapene kompletterer hverandre med sikte på å gi et tilbud av varer og tjenester som 

hører sammen.” Dette tilsvarer i stor grad momentene som er nevnt ovenfor. 

 

Skattedirektoratet påpeker imidlertid at om det foreligger ”en innholdsmessig og/eller 

økonomisk nærhet mellom aktivitetene, vil dette imidlertid ikke være avgjørende, men 

trekke i retning av at aktivitetene skal anses som en virksomhet.”49 Det må dermed foretas 

en helhetsvurdering for å avgjøre om det foreligger én eller flere virksomheter.  

 

En slik helhetsvurdering foretok Skattedirektoratet i BFU 10/06 som gjaldt utleie av to 

næringsbygg på henholdsvis 1 800 m2 og 3 200 m2. Byggene lå i hver sin by og hadde 

henholdsvis en og to leieforhold, men en leietaker leide et lokale i hvert bygg. Det ble ført 

separate regnskap, men begge eiendommene hadde samme forretningsfører. 

Forretningsfører hadde engasjert ett vaktmesterfirma for begge eiendommene og sørget 

også å leie inn entreprenører m.v. ved større vedlikeholdsarbeider. Skattedirektoratet 

vurderte eiendommene til å ha felles administrasjon og regnskapsføring til tross for at 

regnskapene ble ført separat for eiendommene. Konklusjonen ble at aktiviteten utgjorde én 

felles virksomhet. 

 

6.2 Vurdering av ektefellers aktiviteter 

Etter skatteloven § 2-1 (1) har enhver person som er bosatt i riket plikt til å betale skatt. 

Enhver fysisk person er dermed å anse som et selvstendig skattesubjekt. Hovedregelen er at 

ektefeller liknes sammen, slik det følger av skattelovens § 2-10. Imidlertid kan hver av 

                                                 
49 Lignings-ABC 2010/11 side 1418 punkt 7.1 



 26 

ektefellene kreve å bli liknet alene etter skatteloven § 2-11 (1). Dessuten vil de alltid bli 

liknet alene som nevnt i bestemmelsens andre ledd. 

 

Det er videre angitt i Lignings-ABC at vurderingskriteriene for om et ektepar driver felles 

eller hver sin virksomhet skal være de samme som for om det foreligger én eller flere 

virksomheter.50  

 

Skattedirektoratet har avgitt forhåndsuttalelser som trekker i samme retning når det gjelder 

spørsmålet om hvorvidt ektefellene skulle vurderes samlet eller hver for seg i forhold til om 

deres aktivitet var å anse som virksomhet. 

 

I BFU 04/06 eide ektefellene fire leiligheter i sameie, samt at ektemannen eide en leilighet 

alene. Ektemannen ønsket å overføre sin eierandel i tre av de fire leilighetene de eide 

sammen til sin kone. Kona skulle overføre sin andel av den fjerde leiligheten til 

ektemannen. Spørsmålet ble da om de skulle vurderes under ett eller hver for seg. 

 

Skattedirektoratet kom til at ektefellene skulle vurderes hver for seg. Det ble vist til 

skatteloven § 2-1 (1) og uttalt at ”bestemmelsen gir uttrykk for et grunnleggende prinsipp 

med hensyn til tilordning. Det er det subjekt som etter det underliggende forhold er 

berettiget som skal tilordnes en aktuell inntekt, og tilsvarende gjelder for tilordning av 

fradragsrett og skatteposisjoner. Det generelle utgangspunkt er med andre ord at 

skattepliktig inntekt og formue skal fastsettes for den enkelte skattyter.” 

Den grunnleggende forutsetningen for at ektefellene skulle vurderes hver for seg var at den 

planlagte transaksjonen var reell i sivilrettslig forstand og at aktivitetene ble utøvd separat. 

Det må derfor legges til grunn at det er et krav om at ektefellene driver hver sin aktivitet for 

egen regning og risiko, fører separat regnskap og at leieinntektene tilkommer den enkelte 

ektefellen og at de dermed ikke skal fordeles etter noen eierbrøk eller liknende. 

                                                 
50 Lignings-ABC 2010/11 side 1419 punkt 7.2. 



 27 

 

I BFU 09/06 eide og leide begge ektefellene ut hvert sitt boligbygg. Mannen hadde leid ut 

alle enhetene i bygget sitt, som bestod av tre familieleiligheter og en selvstendig 

hybelleilighet. Kona eide et bygg som inneholdt fire familieleiligheter og to selvstendige 

hybelleiligheter. En av hybelleilighetene var ikke utleid. Direktoratet var av den oppfatning 

at ektefeller ikke skulle vurderes samlet bare fordi de var ektefeller. Det måtte således 

legges en annen vurdering til grunn. 

 

Skattedirektoratet la til grunn ”at den inntektsgivende aktivitet som skal utøves av 

ektefellene vil være av samme art, men den vil ha grunnlag i utleie av boenheter som eies 

av hver enkelt ektefelle (ikke sammen). Utleien vil bli forestått av den ektefelle som eier 

leiligheten og hver ektefelle vil føre regnskap mv. for sine utleieobjekter. Hver ektefelles 

utleie vil bli drevet for den enkeltes egen regning og risiko, og inntektene vil bli tilordnet 

den ektefelle som står som eier og utleier.” 

 

I de to nevnte forhåndsuttalelsene drev ektefellene med aktiviteter av samme art i samme 

områder. Det avgjørende er kort oppsummert om aktivitetene eies og drives adskilt med 

separat finansiering.  

 

6.3 Skattyters deltakelse i deltakerliknede selskaper 

Det forekommer ofte at skattytere har eierinteresser i deltakerliknede selskaper. Disse er 

ikke et selvstendig skattesubjekt etter skatteloven § 2-2 (2) litra a. Det følger imidlertid av 

skatteloven § 10-45 at disposisjoner foretatt mellom det deltakerliknede selskapet og 

skattyter, skal anses som disposisjoner gjort mellom selvstendige skattesubjekter når det 

gjelder fastsettelse av alminnelig inntekt, tillegg til alminnelig inntekt, skjerming m.v. etter 

skatteloven §§ 10-41 og 10-42. 

 

I utgangspunktet trekker det i retning av at aktivitetene kan vurderes under ett siden 

selskapet ikke er et selvstendig skattesubjekt. Det er imidlertid klart at det i en del 



 28 

økonomiske henseende skal vurderes som om selskapet er et selvstendig skattesubjekt, noe 

som trekker i motsatt retning.51  

 

Spørsmålet er behandlet i BFU 11/06 hvor skattyter var deltaker med en andel på 50 % i et 

ANS som eide en eiendom på 1 500 m2. I tillegg eide skattyter to tilstøtende 

næringslokaler på totalt 180 m2 som var utleid til en leietaker. Utover dette eide og leide 

han ut en leilighet på 50 m2. Skattyter vurderte i tillegg å kjøpe en leilighet til for utleie. 

Skattyters ektefelle eide også en utleieleilighet. 

 

Skattedirektoratet kom til at deltakelsen i ANSet ikke skulle være med i vurderingen av om 

skattyters aktivitet ville utgjøre virksomhet ved utleie av de to forretningslokalene, 

leiligheten og leiligheten som var planlagt innkjøpt for utleie. Det ble vist til at ”etter 

skatteloven § 10-40 flg. skal imidlertid selskapets disposisjoner skattemessig gjøres opp 

som om selskapet var skattyter.” Det ble så vist til at disposisjoner mellom selskapet og 

deltakerne skulle anses gjort mellom selvstendige skattesubjekter etter skatteloven § 10-45. 

 

I den juridiske teori har Ole Gjems-Onstad klart tatt til orde for at deltakelsen i et 

deltakerliknet selskap som eier eiendom og skattyters private eiendomsutleie skal sees 

atskilt.52  

6.4 Eiendom i utlandet 

Etter skatteloven § 2-1 (9) er enhver person som er bosatt i Norge etter § 2-1 (1) 

globalskattepliktig for sine inntekter og formue. Det betyr at all inntekt skattyter opptjener 

og formue han besitter i inn- og utland, skal beskattes i Norge. Norges beskatningsrett kan 

imidlertid være begrenset gjennom skatteavtaler for å hindre dobbelt beskatning, slik det 

fremgår av skatteloven § 2-37 (1).53 

                                                 
51 Se Lindsjørn i SR (2008) side 18 for et tilsvarende standpunkt. 
52 Gjems-Onstad (2008) side 776. 
53 Norge har inngått skatteavtaler med et betydelig antall land. Formålet er å hindre at skattyter blir 

dobbeltbeskattet. Dobbeltbeskatning unngås i hovedsak gjennom to metoder; kreditmetoden og unntaks-
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Spørsmålet blir om en inntektsgivende aktivitet knyttet til en eiendom som skattyter eier i 

andre land kan anses som samme aktivitet som skattyter utøver i Norge, og dermed utgjøre 

virksomhet. 

 

Det fremgår av forarbeidene i til skattereformen at: ”Det har ingen betydning for 

spørsmålet om virksomhetskravet er oppfylt, hvorvidt aktiviteten er utført i Norge eller i 

utlandet eller om den er utført av en person bosatt i Norge eller i utlandet.”54 Dette er 

gjentatt i Liknings-ABC.55 

 

I en artikkel om likningsmyndighetenes saksbehandling fremkommer det at en skattyter 

som eide fire leiligheter i Norge og to leiligheter i Brasil, ble ansett for å drive 

virksomhet.56  Skattekontorets vurdering var at utleien måtte vurderes under ett i forhold til 

spørsmålet om virksomhet. Det ble konkludert med at ”utleie av flere bygninger anses 

normalt som én inntektsgivende aktivitet ettersom det er innholdsmessig og økonomisk 

nærhet mellom aktivitetene. Skattyter leier ut mer enn 5 leiligheter og virksomheten må 

anses som næringsvirksomhet som faller inn under foretaksmodellen.” 

 

Skattekontorets vurdering fremstår som tvilsom. Det fremgår ikke av artikkelen om det er 

foretatt en konkret vurdering av integrasjonskravet og de øvrige vurderingsmomentene som 

er nevnt ovenfor. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å vise til, som det fremgår av 

artikkelen, at ”utleie av flere bygninger anses normalt som én inntektsgivende aktivitet 

ettersom det er innholdsmessig og økonomisk nærhet mellom aktivitetene.”57 

 

                                                                                                                                                    

/fordelingsmetoden. For skatteavtaler inngått etter 1992 er kreditmetoden den mest brukte metoden. For 

utfyllende informasjon, se Lignings-ABC 2010/11 side 1316 flg. 
54 Ot. prp. nr. 92 (2005-2005) side 77, punkt 2.6.2.3.  
55 Lignings-ABC 2010/11 side 1409 punkt 3.1. 
56 Se Sivertsen RoR 7/2007 punkt 1.6. 
57 l.c. 
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Vurderingen har vært gjenstand for sterk kritikk i den juridiske teori. Ole Gjems-Onstad 

mener det må foreligge særlige forhold for at utleien i to land skal anses som en aktivitet 

når de har adskilt forretningsførsel og ikke annen integrasjon enn at skattyter mottar 

leieinntektene.58 

 

Ved utleie og likende aktiviteter i utlandet vil det være naturlig å legge til grunn den 

samme vurderingen som når det avgjøres om skattyter driver én eller flere aktiviteter, slik 

det er fremstilt ovenfor.59 Det må foretas en helhetsvurdering om utleieaktiviteten i Norge 

og utlandet er tilstrekkelig integrert basert på de aktuelle vurderingsmomentene. 

6.5 Forvaltere m.v. 

Som omtalt i punkt 4.2.1 ovenfor, er det ikke noe krav til egen-aktivitet fra skattyters side 

for å konstatere at det foreligger virksomhet. Dette var også et moment i Rt. 1967 side 1570 

(Huseby-Kvaalen-dommen): ”At hun under dette brukte forretningsfører, byggmester m.v. 

kan ikke tillegges noen betydning.”  Det har vært antatt i den juridiske teori at det kan 

utledes et generelt prinsipp om identifikasjon mellom skattyteren og den som er engasjert 

for å utføre oppdrag for skattyters regning og risiko.60 

 

Ved utleie av eiendom er det ikke uvanlig å benytte seg av forvaltere. I BFU 24/10 benyttet 

skattyter seg av en forvalter til å forestå utleien. Forvalterens aktivitet ble av 

Skattedirektoratet tilordnet skattyter: ”Videre legger vi til grunn at det skal tas hensyn til all 

aktivitet som skjer for skattyters regning og risiko, også det arbeid som utføres av X.” 

Dette betyr at dersom en forvalter gjør en jobb for leietaker mot et vederlag, skal denne 

aktiviteten tilordnes skattyter. Annerledes blir det hvis skattyter er sikret faste leieinntekter 

fra forvalteren. En avtale som går ut på at skattyter skal motta et fast beløp per måned 

                                                 
58 Se Gjems-Onstad (2008) side 776 hvor han kritiserer Oslo likningskontors resultat i saken. Han mener 

skattekontoret ”kan ha mistet av syne at det er lovens virksomhetskrav som skal fortolkes.”    
59 Se fremstillingens punkt 6.1. 
60 Se Lindsjørn i SR (2008) side 11. 
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uavhengig av om leiligheten er leid ut, vil medføre at utleien skjer for forvalterens regning 

og risiko. 

7 Eiendom – virksomhet eller passiv kapitalforvaltn ing 

7.1 Innledning 

I dette kapittelet skal det gjøres en vurdering av virksomhetsbegrepet i forhold til ulike 

økonomiske aktiviteter knyttet til fast eiendom. Dette vil bli gjort på bakgrunn av det 

generelle virksomhetsbegrepet, supplert av rettsavgjørelser og bindende forhåndsuttalelser 

som er avgitt i tilknytning til den enkelte aktivitet.  

 

7.2 Bolig – antall boenheter 

Utleie av boliger kan skje i større eller mindre omfang. Noen leier for eksempel kun ut en 

uselvstendig bolig i sin egen bolig, mens andre eier og leier ut flere boliger som de ikke 

bruker selv, mens andre igjen leier ut store leiligheter til bofellesskap som fort kan romme 

10 til 15 hybler. 

 

Når en skattyter selv har investert i boligeiendom for utleie, er det ikke tvilsomt at 

aktiviteten utføres for skattyters regning og risiko. Det er videre ikke tvilsomt at aktiviteten 

er av økonomisk karakter, som i de fleste tilfellene vil være egnet til å gå med overskudd.  

 

Det naturlige utgangspunkt er at jo flere enheter som leies ut, desto større aktivitet må 

skattyter utøve for å skaffe seg en ønsket avkastning på investeringen. 
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I sjablongregelen angis det at utleie av 5 boenheter eller mer, normalt vil utgjøre 

virksomhet.61 Dette er i en viss grad fulgt opp i gjennom bindende forhåndsuttalelser avgitt 

av Skattedirektoratet. 

 

7.2.1 Utleie av fire fritidsboliger 

I en underrettsdom fra Dalane tingrett ble det konkludert med at utleie av 4 fritidsboliger 

utgjorde virksomhet: 62 Saken gjaldt likningen for inntektsåret 2006, så saken faller inn 

under det skatterettslige virksomhetsbegrepet slik det anvendes i dag. 

 

Skattyter var eier av to hytter, en fritidsbolig og en innredet uthusbygning med to naust. I 

sistnevnte bygning var det også mulighet for overnatting. Slik aktiviteten var innrettet, var 

det mulig å leie ut til fire reisefølger samtidig. Ved utleie var båt inkludert i husleien, men 

påhengsmotor måtte leies separat. I tillegg disponerte skattyter åtte båter, som var en 

inkludert del av utleieaktiviteten. Totalt genererte utleie aktiviteten kr 354 780 i brutto 

leieinntekter og et resultat på kr 139 529. Det var av stor betydning for skattyter at utleien 

ble klassifisert som passiv kapitalforvaltning siden han var uføretrygdet. En omdefinering 

til virksomhetsinntekt etter skatteloven § 5-30 ville medføre at det ville bli beregnet 

personinntekt etter skatteloven § 12-10. Etter bestemmelsene i folketrygdloven kunne det 

bety en betydelig reduksjon i trygdeutbetalingene. 

 

Innsalget av fritidsboligene skjedde gjennom byråer og agenter. Skattyters direkte aktivitet 

var å ta i mot gjestene som ankom lørdag formiddag, kreve inn og gi tilbake et depositum, 

etterse at utleieobjektene var ryddet og rengjort, samt forstå forefallende arbeid og 

vedlikehold m.v. I tillegg foresto skattyter utleie av påhengsmotorer og ytterligere båter 

mot kontant betaling. Det ble opplyst at det kunne være 300 – 600 gjester i løpet av ett år. 

Totalt skal aktiviteten ha utgjort 3 timer per uke og 100 timer gjennom hele inntektsåret. 

                                                 
61 Lignings-ABC 2010/11 side 1415 punkt 3.3.11. 
62 Saksnr.: 09-024838TVI-DALA. 
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Skattyter viste til aktivitetskravet på 300 timer som gjaldt under den tidligere 

delingsmodellen. Selv om 300-timersregelen var avviklet, var fortsatt omfang og tidsbruk 

et vesentlig moment i helhetsvurderingen. Retten la imidlertid ikke den avviklede  

300-timersgrensen til grunn for sin vurdering. 

 

Retten viste i sin begrunnelse til sjablongregelen i Lignings-ABC, hvor at det fremgikk at 

også utleie i mindre omfang med høy aktivitet, eksempelvis ved korttidsutleie, tilsyn og 

vask av lokalene eller liknende, kunne være næringsvirksomhet.63 

 

Domstolen viste til at det her var en betydelig innsats som var utøvd i forbindelse med 

utleien. Utleien ble karakterisert som korttidsutleie til fritidsformål. I tillegg ble det vist til 

at skattyter drev med utstrakt utleie av løsøre som årlig genererte titusener i inntekter. Dette 

måtte telle med i vurderingen.  

 

I dommen er det nevnt at tilsynet med eiendommene vinterstid er noe enhver huseier må 

utføre uavhengig av om eiendommen er utleid eller står tom. Det var således aktiviteten 

sommerstid som var avgjørende for at utleien ble ansett for å være virksomhet i 

skatterettslig forstand. 

 

Dommen gir et godt bilde av den vurderingen som skal gjøres om hvorvidt aktiviteten 

utgjør virksomhet eller ikke. Det ble foretatt en konkret vurdering som avvek fra 

sjablongregelen som er utformet av Skattedirektoratet. Det er vist til at høy aktivitet i deler 

av året er tilstrekkelig til å konstatere at det foreligger virksomhet. Samtidig skal det 

bemerkes at aktiviteten også gjaldt utleie av løsøre og at det ble foretatt en samlet 

helhetsvurdering av aktivitetene. Det kan likevel virke som omfanget av utleien av 

fritidsboligene ville vært tilstrekkelig: Skattyter måtte utøve aktivitet hver lørdag gjennom 

hele sommersesongen ved å ta imot gjester for å få leieinntekter.  

 

                                                 
63 Lignings-ABC 2006 side 763. 
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Forholdet til skattyters trygderettigheter ble ikke drøftet i dommen. Det vil i alle tilfelle 

være utenforliggende hensyn. Det faktum at skattyter utfører en inntektsgivende aktivitet 

som er å anse som virksomhet, er et argument for at skattyter har inntektsevne. For å motta 

uførestønad er det et vilkår at inntektsevnen er varig redusert med minst halvparten, jfr. 

folketrygdloven § 12-7. Det faktum at det konstateres at skattyter utøver virksomhet er 

således et viktig grunnlag for å vurdere skattyters inntektsevne. 

 

7.2.2 Utleie av fem leiligheter sammenliknet med utleie av fire leiligheter 

I BFU 09/06, som er omtalt ovenfor, konkluderte Skattedirektoratet med at den ene 

ektefellen som leide ut fem boenheter drev virksomhet, mens den andre ektefellens utleie 

av fire boenheter måtte anses som passiv kapitalforvaltning. Det ble presisert at grensen på 

fem utleieleiligheter var oppfattet som en sentral grense ved vurderingen av om det 

foreligger virksomhet. Om grensen skal fravikes må det ”foreligge klare holdepunkter for 

det”, konkluderte Skattedirektoratet. 

 

I BFU 024/10 konkluderte Skattedirektoratet med at skattyter drev virksomhet. Skattyter 

eide fire leiligheter og overtok i januar 2010 en femte leilighet. Fire av leilighetene ble leid 

ut gjennom en utleieforvalter. Leieinntektene ville på årsbasis utgjøre kr 571 020, mens 

netto leieinntekt etter provisjon til utleieforvalteren utgjorde kr 530 000. Skattyter ønsket å 

selge en av de fem leilighetene til et aksjeselskap som var heleid av han selv. 

Transaksjonen skulle finne sted i 2010. Skattedirektoratet ble bedt om å avgi en bindende 

forhåndsuttalelse om aktiviteten utgjorde virksomhet og om salget av en leilighet ville 

medføre full realisasjonsbeskatning for alle fem leilighetene, hvis aktiviteten ble ansett for 

å være virksomhet ved fem leiligheter. 

 

Skattyter påberopte seg at aktiviteten var lav siden fire av leilighetene var under forvaltning 

av en utleieforvalter. Det ble videre hevdet at aktiviteten ikke hadde tilstrekkelig varighet 

til at den utgjorde virksomhet siden den hadde en varighet på under ett år. 
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Skattedirektoratet viste til at det i rettspraksis er stilt beskjedne krav til aktivitetens omfang, 

men at det i den juridiske teori er tatt til orde for at aktiviteten må ha et visst omfang.64  

Det ble konstatert at skattyter hadde startet utleieaktiviteten med den hensikt å oppnå et 

mer varig inntektserverv. Konklusjonen ble at også aktivitet av kortere varighet ville 

utgjøre virksomhet. 

 

Basert på den dokumentasjonen som var fremlagt, kom Skattedirektoratet til at aktiviteten i 

forbindelse med utleien av de fem leilighetene hadde ”et omfang som vil være normalt for 

denne typen utleie.”  

 

Skattedirektoratet kom etter en helhetsvurdering til at aktiviteten utgjorde virksomhet. 

Direktoratet kommer imidlertid med en svært interessant konstatering etter at de har 

konstatert virksomhet ved utleie av fem leiligheter: Med en gang skattyter selger en 

leilighet og igjen eier fire leiligheter for utleie, så opphører virksomheten. Det fremheves at 

”ut fra de vedlagte leiekontrakter og innsenders opplysninger legger Skattedirektoratet til 

grunn at aktivitetsnivået ved utleie av fire av de skisserte leilighetene ikke vil være 

unormalt høyt for denne type utleie.” 

 

Det konkluderes deretter med at virksomheten er under avvikling når den ene leiligheten 

selges. Dette viser at Skattedirektoratet forholder seg strengt til sjablongregelen. Det tyder 

på at det skal klare avvik fra hva som er ”normal aktivitet” ved utleie for at det skal avvikes 

fra sjablongregelen. Basert på de to forhåndsuttalelsene, kan det synes som om 

Skattedirektoratet ikke foretar en reell helhetsvurdering, men gjennom vurderingen presser 

tilfellene inn i sjablongregelen. Det magiske skjæringspunktet er fem boenheter. 

7.3 Antall leieforhold - bofellesskap 

Skattyters aktivitet vil normalt øke i takt med antall leieforhold som etableres. I rettspraksis 

har antall leieforhold blitt trukket frem som et moment ved vurderingen av om det 

                                                 
64 Det ble vist til Zimmer (2009) side 132, samt Skattelovkommentaren 2003/04 (2004) side 258. 
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foreligger virksomhet.65 Antall leieforhold behøver ikke alltid være i samsvar med antall 

boenheter. 

 

Det forekommer at en eier av en leilighet velger å leie den ut til et bofellesskap. Det finnes 

eksempler på enkelte leiligheter som har blitt leid ut til bofellesskap med et tosifret antall 

leietakere. I praksis foregår slik utleie ved at det opprettes ett leieforhold per soverom og at 

beboerne benytter de øvrige arealene som fellesarealer. Målet for utleier er i all hovedsak å 

maksimalisere leieinntektene og dermed også avkastning.  

 

Selv om slik utleie som nevnt ovenfor gjelder en leilighet, innebærer det et betydelig antall 

leieforhold. I relasjon til de mange leiekontraktene, medfører det en økt aktivitet 

sammenliknet med å ha ett leieforhold per leilighet. Et bofellesskap kjennetegnes også ved 

at leieforholdene ofte er av kortere varighet. Det betyr at det må utøves ekstra aktivitet for å 

skaffe nye leietakere. 

 

Det å splitte opp en leilighet til et bofellesskap medfører at det utøves en aktivitet som har 

som mål å øke avkastningen. Dette er et moment som trekker i retning av at aktiviteten 

utgjør virksomhet. Avkastningen knytter seg til økt aktivitet hos utleieren, ikke til en 

normal kapitalavkastning på investeringsobjektet. 

 

I en nylig solgt leilighet i Kirkeveien på Majorstuen i Oslo var leiligheten med et areal på 

240 m2 innredet med til sammen 11 soverom/hybler. 66 Totalt genererte de 11 

leieforholdene en årlig brutto leieinntekt på kr 744 900. Leiligheten besto av to seksjoner 

og fremstod dermed formelt som to boenheter. Leieinntektene utgjorde et betydelig beløp 

og er i seg selv et argument som trekker i retning av at aktiviteten må anses for å utgjøre en 

virksomhet. 

 

                                                 
65 Se eksempelvis Rt. 1973 side 931 (Holst-dommen) på side 933 hvor antall leieforhold var økt fra fire til ti. 
66 www.krogsveen.no/id/64?objectid=487981106  

Kirkeveien 77, 0364 Oslo, gnr. 215, bnr. 183, snr. 16 og 17. 
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Det er imidlertid ikke naturlig å tilordne aktiviteten til utleieren hvis han selv har inngått ett 

leieforhold, hvor leietakeren selv sørger for å leie ut soverommene til andre og bærer 

risikoen for dette. Når aktiviteten er innordnet på en slik måte, vil leieinntekten 

nødvendigvis bli lavere. Reduksjonen vil dermed tilsvare den økte aktiviteten som utleier 

har, samt den risiko fremleieren bærer. Er det derimot utleieren som reelt sett bærer 

risikoen for eiendommen og leieinntektens størrelse ved fremleien, vil det være mer 

naturlig å tilordne fremleierens aktivitet til han. 

 

I praksis vil ethvert leieforhold representere økt aktivitet fra utleiers side. Det innebærer at 

jo flere leieforhold utleier administrerer, desto nærmere er utleier å bli virksomhetsutøver. 

Grensen for antall leieforhold vil ikke være fast.  

 

7.4 Lokalenes art 

Leieobjekter innen fast eiendom er svært varierte. Det er stor forskjell på å leie ut et butikk- 

eller kontorlokale i sammenliknet med en bolig. Forskjellen til utleie av parkeringsplasser 

og båtplasser, blir om mulig enda større. 

 

Det har i rettspraksis vært lagt vekt på lokalenes art og beliggenhet. I Rt. 1973 side 931 

(Holst-dommen) fremheves det at ”utleien gjaldt utelukkende forretnings- og lagerlokaler 

beliggende i utpreget forretningsstrøk”. Dette har blitt tatt til inntekt for at utleie av 

forretningslokaler m.v. lettere vil utgjøre virksomhet enn utleie til boliger. Trolig har det 

sin begrunnelse i at lokalene etter sin art i større grad kan identifiseres med virksomhet.  

 

Berg-Rolness tar til orde for at: ”Spørsmålet om utleien foregår i et forretningsmessig strøk 

eller ikke, kan i dag neppe ha særlig betydning for vurderingen, men har en viss vekt som 

presumpsjon for hvilken karakter aktiviteten har i bestemte situasjoner.”67 

 

                                                 
67 Berg-Rolness (2009) side 213. 
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For utleie av eiendom kan gårdeiers forpliktelser variere i betydelig grad. Det innebærer at 

gårdeiers aktivitet vil variere ettersom pliktene som følger av leieavtalen. Husleieloven 

regulerer hvordan ulike plikter kan fordeles mellom partene. 

 

Ved utleie til boligformål kan det ikke avtales mindre gunstige vilkår for leietakeren enn 

det som følger av husleielovens bestemmelser, jfr. husleieloven § 1-2 (1). Ved utleie av 

lokaler gjelder en langt videre avtalefrihet enn ved boligutleie, jfr. husleieloven § 1-2 (2). I 

praksis innebærer dette at gårdeier har en videre anledning til å avtale seg til passivitet ved 

utleie av lokaler enn ved utleie av boliger. Det fremgår av Lignings-ABC at ”arbeid som i 

samsvar med leiekontrakten utføres for leietakers regning og risiko, kan ikke tilordnes 

utleier som aktivitet.” 68 

 

Etter dette kan det antas at lokalenes art bør tillegges minimal vekt i 

virksomhetsvurderingen. 

 

7.5 Utleiearealets størrelse 

Etter sjablongregelen vil utleie til forretningsformål av ca. 500 m2 eller mer, normalt anses 

som virksomhet.69 Det har også i rettspraksis blitt lagt vekt på utleiearealets størrelse ved 

vurderingen av om det foreligger virksomhet. 

 

I Rt. 1973 side 931 (Holst-dommen) var det samlede utleiearealet 2 500 m2, men det ble 

samtidig påpekt at aktiviteten neppe hadde vært særlig byrdefull, men at det likevel hadde 

blitt gjort en del ”forretningsmessig arbeid”.70 

 

I en dom fra Borgarting lagmannsrett kom retten under tvil til at utleie av to 

forretningslokaler i samme bygg på til sammen 330 m2 ikke var virksomhet. Det ble 

                                                 
68 Lignings-ABC 2010/11 side 1415 punkt 3.3.11. 
69 Lignings-ABC 2010/11 side 1415 punkt 3.3.11. 
70 Rt. 1973 side 931 på side 933. 
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henvist til at det utleide arealet var under grensen som var trukket opp lik Lignings-ABC på 

500 m2.71 

 

Det er rimelig å anta at jo større et utleieareal er, desto større vil behovet for påkostninger 

og arbeid i form av vedlikehold være. Eksempelvis er det mer tidkrevende å male et bygg 

på 1 000 m2 enn et bygg på 100 m2. Det er derfor et naturlig utgangspunkt at jo større 

arealet er desto nærmere er aktiviteten å bli ansett som virksomhet. Et slikt utgangspunkt 

må imidlertid modifiseres. Det er ikke uvanlig at kontrakten regulerer vedlikeholdspliktene 

knyttet til leieforholdet. I mange tilfeller har leietakeren det hele og fulle 

vedlikeholdsansvaret innvendig og utvendig, samt at han også skal dekke alle 

eiendommens driftskostnader. Utleiers aktivitet vil da i all hovedsak bestå av å ta i mot 

husleie og fylle ut de nødvendige årsoppgavene ved innlevering av selvangivelsen. I slike 

tilfeller, og spesielt når det gjelder langtidsutleie til en eller få leietakere, vil terskelen for at 

det skal konstateres virksomhet måtte anses å være noe høyere. Det vil også være i tråd 

med helhetsvurderingen det vises til i Lignings-ABC.72 

 

Sjablongregelen setter en grense på ca. 500 m2 for forretningslokaler og fem boenheter ved 

boligutleie.73 Ved utleie av fire eneboliger eller store leiligheter, kan det samlede arealet 

være betydelig større enn 500 m2. Det er neppe slik at aktiviteten er mindre ved boligutleie 

enn ved utleie til forretningslokaler, jfr. ovenfor om ”Lokalenes art”. Dette viser en av 

sjablongregelens svakheter. I dette tilfellet til skattyters gunst. 

7.6 Leieinntektens størrelse 

I Lignings-ABC er ikke leieinntektens størrelse tatt inn som et moment i vurderingen. Det 

fremgår imidlertid i forbindelse med den generelle omtalen om avgrensningen av 
                                                 
71 Se LB-1994-12, inntatt i Utv. 1995 side 965. 
72 Det fremgår av Lignings-ABC 2010/11 side 1415 punkt 3.3.11 at ”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.” 
73 Lignings-ABC 2010/11 side 1415 punkt 3.3.11. 
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virksomhet mot passiv kapitalforvaltning at ”ved vurderingen må det legges vekt på hvor 

mye av avkastningen som skyldes aktiviteten og hvor mye som skyldes kapitalverdien.”74 

Derimot fremgår ikke dette momentet under punktet om utleie av bygninger der blant annet 

sjablongregelen fremkommer. 

 

I rettspraksis har leieinntektenes størrelse vært et viktig moment for om det foreligger 

virksomhet eller passiv kapitalforvaltning.  

 

I Rt. 1950 side 482 eide utleier to tilstøtende forretningsgårder, som i 1941 var leid ut til 14 

leietakere for totalt kr 48 000. Den samlede husleien tilsvarer etter dagens pengeverdi en 

årlig husleie på ca kr 1 011 000.75 Det faktum at eieren hadde vært aktiv i driften ble ikke 

tillagt vekt. Det kan tyde på at leieinntekten i seg selv var tilstrekkelig til å konstatere 

virksomhet i denne saken. Ole Gjems-Onstad tar også til orde for at leieinntekten ”synes å 

ha spilt en stor rolle for domskonklusjonen. En så høy leie kunne dermed i dag også bidra 

til å kvalifisere utleie som virksomhet selv om eierne ikke deltok aktivt i driften.”76 

 

Dette har også støtte i Rt. 1973 side 931 (Holst-dommen), hvor leieinntekten utgjorde kr 

24 400 etter datidens pengeverdi. I dagens pengeverdi tilsvarer beløpet en husleie ca. kr 

210 000.77 Det ble fremhevet at leieinntektene kunne vært forhøyet etter opphevingen av 

husleiereguleringen. I forbindelse med at eiendommene hadde blitt solgt, hadde de nye 

eierne kort tid etter økt husleien til kr 32 200 og senere til kr 38 600. Dette tilsvarer en 

husleie på ca. kr 319 000 i dagens pengeverdi.78 

 

Skattyterne mente at leieinntektene var beskjedne og at det ikke var utøvet noen aktivitet 

for å få forhøyet leieinntektene. Aktiviteten kunne dermed ikke klassifiseres som 

                                                 
74 Lignings-ABC 2010/11 side 1413 punkt 3.3.1. 
75 Beregnet ut fra stigningen i konsumprisindeksen fra årsgjennomsnittet for 1941 til mars 2011 på 2 006,5 %. 
76 Gjems-Onstad (2008) side 772. 
77 Beregnet ut fra stigningen i konsumprisindeksen fra årsgjennomsnittet for 1967 til mars 2011 på 759,2 %. 
78 Beregnet ut fra stigningen i konsumprisindeksen fra årsgjennomsnittet for 1968 til mars 2011 på 726,6 %. 
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virksomhet. Høyesterett kom imidlertid etter en helhetsvurdering til at aktiviteten utgjorde 

virksomhet. Leieinntektens størrelse var et av momentene som ble fremhevet i drøftelsen.  

 

I BFU 09/06 vurderte Skattedirektoratet leieinntektens størrelse og veide den opp mot 

leieinntekten i Holst-dommen. Inflasjonsjustert til 2006 nivå, skulle leieinntektene i  

Holst-dommen ha utgjort kr 184 000, hvor direktoratet viste til at Høyesterett mente at 

leieinntektens størrelse i seg selv ikke var nok til å utelukke virksomhet. I den aktuelle 

saken utgjorde den ene ektefellens leieinntekt kr 220 000, mens den andre ektefellens 

inntekt anslagsvis utgjorde kr 145 000.  

 

Det fremgår videre av flere lagmannsrettsdommer at leieinntektene er et viktig moment ved 

vurderingen om aktiviteten utgjør virksomhet.79 

 

I den juridiske teorien tar særlig Ole Gjems-Onstad til orde for at leieinntektene må være et 

svært viktig kriterium ved vurderingen om aktiviteten utgjør virksomhet. Han viser blant 

annet til dommene nevnt ovenfor. Han trekker frem at leieinntektene i Holst-dommen, 

trolig er en nedre grense for hva som kan anses som virksomhet i dag.80 I tillegg trekker 

han fram at å leie ut fem leiligheter på Oslos beste vestkant kan generere en leieinntekt i 

størrelsesorden kr 1 500 000, mens utleie av et lagerlokale i utkantstrøk kan generere 

mindre enn kr 300 000 i årlig leie.81 Han må derfor tolkes dit hen at leieinntektens størrelse 

må være et avgjørende kriterium for hvorvidt en aktivitet er virksomhet eller ikke. 

 

I BFU 24/10, som er omtalt ovenfor, vurderte Skattedirektoratet leieinntektene til å være 

betydelige. Leieinntektene utgjorde ved utleie av fem leiligheter kr 571 020. Direktoratet 

konstaterte at utleie av fem leiligheter var å anse som virksomhet. I forbindelse med et 

                                                 
79 Se eksempelvis LB-1994-12, inntatt i Utv. 1995 side 965, hvor det ble fremhevet at leieinntektene var 

relativt beskjedne. Justert for inflasjon ville husleien i dag utgjort mellom kr 211000 – 271000 etter en 

endring i konsumprisindeksen på 50,8 % fra 1991 til mars 2011. 
80 Gjems-Onstad (2008) side 773. 
81 Gjems-Onstad (2008) side 769. 
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planlagt salg av en leilighet, ville leieinntekten bli redusert med mellom kr 90 000 og kr 

132 000. Brutto leieinntekt ville minimum utgjøre kr 439 000.  Direktoratet konkluderte 

med at skattyter ikke drev virksomhet om han solgte en leilighet og fortsatte å leie ut fire. 

 

Forhåndsuttalelsen må forstås slik at en leieinntekt på kr 439 000 ikke i seg selv er 

tilstrekkelig til at det konstateres virksomhet ved et normalt aktivitetsnivå. Dette viser hvor 

liten vekt Skattedirektoratet legger på leiens størrelse.  

 

Det ser ut til at leieinntektens størrelse vektlegges i større grad av domstolene enn av 

skattemyndighetene. Momentet er fortsatt relevant i vurderingen av om det foreligger 

virksomhet.  

 

7.7 Kombinasjonsutleie til bolig og næring 

Sjablongregelen fanger ikke opp de tilfellene hvor skattyter leier ut både bolig- og 

næringslokaler. Rettslig sett er det imidlertid den alminnelige vurderingen av 

virksomhetskriteriene som må gjøres. 

 

I en sak som ble behandlet i skatteklagenemnda, eide skattyter en kombinasjonseiendom 

som bestod av et næringslokale i første etasje og fire leiligheter fordelt på fire etasjeplan 

inkludert loftet.82 Skattyter hadde solgt eiendommen i 2007. 

 

Leieinntektene i 2006 utgjorde brutto kr 449 675. Leiekontraktene var kortvarige, samtidig 

som den siste langvarige leiekontrakten hadde opphørt i 2004. Skattyter hadde i tillegg hatt 

ansvaret for det utvendige vedlikeholdet av eiendommen. Det hadde i perioden 2004-2007 

blitt brukt betydelige beløp til vedlikehold. Beløpene utgjorde kr 612 614 i 2004,  

kr 398 990 i 2005, kr 184 176 i 2006 og kr 100 314 i 2007. Utover dette hadde eier utført 

normale eieroppgaver, som oppfølging i forbindelse med kloakkarbeider og deltakelse ved 

taksering av eiendommen m.v. 

                                                 
82 ”Informasjonsdag for regnskapsførere og revisorer”, Skatt vest. (2010) 



 43 

 

Det er ikke kjent hvor stort areal eiendommen utgjorde. Det er likevel klart at det var utøvet 

betydelig aktivitet i forbindelse med vedlikeholdet, at utleien i hovedsak skjedde på 

korttidskontrakter, samt at leieinntektene var relativt store. 

 

Skatteklagenemnda konkluderte med at aktiviteten var å klassifisere som virksomhet. 

Gevinsten skulle således anses som virksomhetsinntekt. 

 

Saken viser at skatteklagenemnda foretok en helhetsvurdering. Resultatet synes riktig ut fra 

den informasjonen som foreligger. Dette gjelder spesielt med henblikk på leieinntektens 

størrelse og den betydelige aktiviteten som var utøvd i forbindelse med vedlikehold og 

korttidskontrakter.  

 

Om man vurderer saken opp mot sjablongregelen, kan det sies at skatteklagenemnda også 

har forholdt seg til den: Utleien gjaldt fire leiligheter og et næringslokale. Sjablongregelen 

viser til at det normalt er virksomhet å leie ut fem boenheter eller mer. Utleie av kun fire 

boenheter anses da for ikke å utgjøre virksomhet etter sjablongregelen. I dette tilfellet kom 

næringslokalet i tillegg til de fire leilighetene, og kan således ha vært avgjørende for at 

aktiviteten ble ansett som virksomhet, uten at begrunnelsen er kjent. 

 

7.8 Forholdet til fritaksliknede eiendommer 

I skatteloven kapittel 7 er det innført særbestemmelser knyttet til skattyters disponering av 

sin egen bolig. Boliger og fritidseiendommer som faller inn under bestemmelsene omtales 

som ”fritaksliknede eiendommer”. 

 

Det følger av skatteloven § 7-1 (1) at bruk av egen bolig ikke skal fordelsbeskattes. Dette 

gjelder enten det gjelder en enebolig, leilighet, rekkehus, to- eller flermannsboliger, 

våningshus på gårdsbruk og boenheter i boligselskaper. I henhold til skatteloven § 7-1 (2) 

gjelder unntaket også for fritidsboliger. 
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Hovedregelen er at leieinntekter er skattepliktig inntekt etter skatteloven § 7-2 (1) jfr. § 5-1. 

Det er imidlertid gjort unntak for leieinntekt fra egen bolig. En slik leieinntekt vil kunne 

være skattefri hvis den oppfyller kriteriene for den aktuelle utleieaktiviteten, slik det 

fremgår av skatteloven § 7-2 (1) litra a til c. 

 

Leier skattyteren ut mindre enn halvparten av sin egen bolig, vil hele leieinntekten være 

skattefri etter skatteloven § 7-2 (1) litra a. Det er presisert at ”halvparten” betyr halvparten 

av utleieverdien. Det betyr at hvis skattyter leier ut en leilighet på 100 m2 til kr 10 000 per 

måned, må leiligheten han selv bebor kunne leies ut for minst kr 10 000 per måned for at 

utleien skal være skattefri. 

 

Hvis skattyter eier en tomannsbolig og leier ut den ene delen av tomannsboligen, vil utleien 

være skattefri om han tilfredsstiller vilkåret som nevnt ovenfor for den leiligheten han selv 

bebor, slik det følger av skatteloven § 7-2 (1) litra b. Med andre ord kan skattyter leie ut 

den ene delen av tomannsboligen med tillegg av inntil halvparten av leieverdien av den 

leiligheten han selv bebor.  

 

Det følger imidlertid av skatteloven § 7-2 (1) litra c at hvis skattyter leier ut hele boligen 

eller en større del av den for mer enn kr 20 000 i året, vil leieinntektene være skattepliktige. 

Med ”hele eller større del av boligen” må det forstås en utleie som er mer omfattende enn 

det som omfattes av skatteloven § 7-2 (1) litra a og b. 

 

Reglene om fritaksliknede boliger er spesialbestemmelser, som tar sikte på å sette 

utleieaktivitet i skattyters egen bolig i en særstilling skattemessig. Dette trekker i retning av 

at de også i forhold til virksomhetsvurderingen skal settes i en særstilling og således holdes 

utenfor aktivitetsvurderingen. 

 

Lovgiver og domstolene har ikke tatt stilling til spørsmålet om utleie av fritaksliknede 

boliger skal inngå som en del av vurderingen om skattyters øvrige utleie anses for å være 
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virksomhet. Derimot har Skattedirektoratet vurdert spørsmålet i en bindende 

forhåndsuttalelse. Derimot har Skattedirektoratet vurdert spørsmålet i BFU 25/07: 

 

Skattyter bodde i en leilighet i boligen, samt at han leide ut to hybler. I tillegg bestod 

eiendommen av en garasje, som tidligere hadde hatt en tjenende funksjon for hovedhuset.83 

Dette innebærer at også garasjen var en del av den fritaksliknede boligeiendommen. 

Skattyter skulle bygge om garasjen til tre hybler med felles bad og kjøkken. Totalt ville 

eiendommen ha fem leieforhold, noe som etter sjablongregelen ville utgjøre virksomhet. 

 

Skattedirektoratet kom til at garasjen ikke lenger hadde en tjenende funksjon for 

hovedhuset på eiendommen. Hyblene i det tidligere garasjebygget var dermed ikke 

omfattet av fritakslikningen. Med andre ord ville leieinntektene være skattepliktig inntekt 

etter skatteloven § 5-1. Spørsmålet ble videre om hybelutleien skulle identifiseres med 

utleien i den fritaksliknede boligen, slik at aktiviteten likevel ble ansett for virksomhet. 

 

Skattedirektoratet fremhevet at det gjaldt en særbestemmelse for leieinntekter i fritaksliknet 

bolig og tolket bestemmelsen som at ”leieforhold som omfattes av det særskilte fritaket i 

skatteloven § 7-2 skal holdes utenfor ved vurderingen av om skattyter driver 

utleievirksomhet eller ikke. 

 

I den juridiske teori har Heide Lindsjørn sluttet seg til Skattedirektoratets forståelse. Hun 

har tatt til orde for at: ”Når en aktivitet knyttet til utleie i egen bolig er helt fritatt for 

beskatning etter spesielle regler, fremstår det som rimelig at aktiviteten ikke ses i 

sammenheng med annen aktivitet skattyter utøver når det vurderes om det utøves 

virksomhet, selv om det dreier seg om samme type aktivitet.”84 

 

Det kan imidlertid reises kritikk mot standpunktet. Skattyter bor i sin egen bolig og 

bedriver en utleieaktivitet. Det skal foretas en helhetsvurdering av om en aktiviteten må 
                                                 
83 Begrepet ”tjenende funksjon” er grundig behandlet i Rt. 2010 side 979 (Polak-dommen). 
84 Lindsjørn i SR (2008) side 19 punkt 5.5. 
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anses som virksomhet. Skattyters aktivitetsnivå i forbindelse med utleie vil være tilnærmet 

det samme enten utleien skjer i skattyters egen bolig eller i andre bygninger, men med noe 

mindre behov for ettersyn av eiendommen hvor han selv har sin bopel. Samtidig vil ofte 

tilfeldigheter kunne avgjøre om utleien i tilknytning til egen bolig faller innenfor reglene 

om fritakslikning etter skatteloven § 7-2 eller om leieinntektene vil være skattepliktige. På 

den måten kan skattyter risikere å tre inn og ut av en virksomhetsdefinisjon avhengig av 

leienivået for utleieleilighetene tilknyttet egen bolig. 

7.8.1 Risiko når bolig går fra å være fritaksliknet til å bli regnskapsliknet 

I saken som er omtalt i BFU 25/07 leide skattyter ut to leiligheter samt tre hybler i en 

tidligere garasje. Siden boligen var fritaksliknet og ikke skulle være med i 

virksomhetsvurderingen, samtidig som den tidligere garasjen ikke lenger hadde en tjenende 

funksjon, ble utleien i den tidligere garasjen ikke ansett som virksomhet. 

 

Situasjonen hadde blitt annerledes om den tidligere garasjen hadde opprettholdt sin 

tjenende funksjon for hovedhuset, samtidig som leieinntektene ville vært større enn 

leieverdien på boligen skattyter selv benyttet. Utleieaktiviteten ville falt utenfor reglene om 

fritakslikning i skatteloven § 7-2 (1) litra a til c. Boligen ville blitt regnskapsliknet og 

utleien ville omfattet fem boenheter, som etter sjablongregelen ville utgjort virksomhet. 

Siden det i slike tilfelle vil innebære at skattyter selv bor i hovedleiligheten, vil 

aktivitetsnivået være noe lavere enn ved utleie av boenheter som ligger utenfor skattyters 

egen boligeiendom. Aktiviteten til å vedlikeholde leieforholdene vil uansett være den 

samme. 

 

I praksis innebærer det at når utleien overstiger grensen for at boligen fritaksliknes etter 

skatteloven § 7-2 (1) litra a - c, må aktiviteten inngå som en del av vurderingen av om 

skattyters samlede aktivitet anses som virksomhet. 
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7.9 Kjøp og salg av eiendom 

Investering i eiendom med tanke på salg er en aktivitet som kan generere store inntekter. 

Spesielt i oppgangstider har kjøp og salg av eiendom vært et svært attraktivt.  

 

Spørsmålet om kjøp og salg av leiligheter er å anse som virksomhet ble vurdert i BFU 

01/07. Skattyter A, B og C planla å kjøpe henholdsvis fire, fire og tre leiligheter fra et 

aksjeselskap hvor de hver eide ca. 1/3 av aksjene. A eide i tillegg to utleieleiligheter, samt 

at han hadde solgt to andre utleieleiligheter. 

 

Skattedirektoratet vurderte det dit hen at B og Cs kjøp og salg av henholdsvis fire og tre 

leiligheter ikke var å anse som virksomhet. Dette skyltes at aktivitetsnivået ble ansett for å 

være lavt, samtidig som det ble forutsatt at leilighetene skulle stå tomme frem til de ble 

solgt. Det ble vist til at høy aktivitet i forbindelse med salgsprosessen lettere ledet til 

virksomhet enn om den var lav.  At aktiviteten strakk seg over et begrenset tidsrom på to 

år, var ikke så kortvarig at det talte mot å anse den som virksomhet. Det ble trukket en 

parallell til sjablongregelen og konkludert med at kjøp og salg av inntil fire leiligheter ikke 

var å anse som virksomhet.85 

 

For A sitt vedkommende var aktiviteten mer omfattende. Han hadde nylig solgt to 

utleieleiligheter, samtidig som leide ut to andre leiligheter til stabile leietakere. Aktivitetene 

ble ansett for å utgjøre en integrert enhet og ble derfor vurdert samlet. Skattedirektoratet 

kom til at: ”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.” Skattyters samlede 

aktivitet var dermed å anse som passiv kapitalforvaltning. 

 

Dette viser at aktivitet med betydelig økonomisk omfang, ikke anses som virksomhet. 

Trolig har dette sammenheng med at aktivitetsnivået for skattyterne var lavt. Berg-Rolness 

                                                 
85 Lignings-ABC 2006 side 763 punkt 3.3.11. 



 48 

er kritisk til sammenlikningen med sjablongregelen. Han hevder det trolig kan aksepteres 

mer omfattende aktivitet siden det dreier seg om enkeltstående forretningsforetak.86 Han 

konkluderer med at ved kjøp og salg er det først og fremst varighetskravet som er 

utslagsgivende, mens det ved utleie vil være aktivitetens omfang som er det sentrale i 

vurderingen.87 Synspunktet kan kritiseres. Det er ikke uvanlig at kjøp og salg medfører 

betydelig aktivitet: Boligen skal vurderes, finansieres, kontraheres, overdras, holdes i hevd 

i eiertiden, verdivurderes og en salgsprosess skal gjennomføres. Om flere leiligheter kjøpes 

og selges samlet, vil aktiviteten bli mindre omfattende. Motsatt blir det hvis flere leiligheter 

kjøpes og selges hver for seg. Da blir aktiviteten høyere og varigheten mer omfattende. 

 

Likevel kan det antas, basert på den bindende forhåndsuttalelsen og As samlede aktivitet, at 

kjøp av salg av mer enn fire leiligheter kan anses som passiv kapitalforvaltning ved et 

normalt aktivitetsnivå. Hvor grensen går oppad er ikke avklart.  

 

Det er også naturlig å forstå den bindende forhåndsuttalelsen slik at det ikke umiddelbart 

vil anses som virksomhet om skattyter selger en utleieleilighet for deretter å kjøpe en ny. 

Likevel må det må foretas en konkret vurdering av skattyters samlede aktivitet. Jo flere 

transaksjoner som foretas, desto mer nærliggende er det å karakterisere aktiviteten som 

virksomhet. 

 

7.10 Tomtefeste 

Tomtefesteinstituttet har lang tradisjon i Norge. Grunneiere leier ut et grunnareal, slik at en 

fester kan bygge hus, hytte eller bruke eiendommen til andre formål. Det er antatt at det i 

2003/2004 var mellom 300 000 og 350 000 festeforhold i Norge.88 I de senere årene har 

trolig antall festeforhold blitt noe redusert. Etter endringer i tomtefesteloven har 

tomtefesterne fått en utvidet adgang til å løse inn festetomtene. 

                                                 
86 Berg-Rolness (2009) side 234. 
87 l.c. 
88 Ot. prp. nr. 41 (2003-2004) side 11. 
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I Lignings-ABC angis det at ”bare unntaksvis anses tomtefeste som en egen virksomhet.” 89 

Det er trolig også årsaken til at det finnes lite eller ingen rettspraksis på området. Det er 

videre presisert at: ”Inntekter fra tomtefeste anses ikke som inntekt av jord-

/skogbruksvirksomhet.”90 Heide Lindsjørn har også vist til at det har vært tradisjon for å 

holde aktiviteten knyttet til tomtefeste adskilt fra jordbruksvirksomheten.91 

 

Skattedirektoratet har avsagt flere forhåndsuttalelser hvor vurderingstemaet har vært om 

bortfeste av tomter anses som virksomhet. I BFU 03/06 kom Skattedirektoratet til at 

tomtefesteaktiviteten ikke var å anse som virksomhet. Skattyter eide et grunnareal som var 

oppdelt i 60 festetomter. Dette genererte årlig kr 140 000 i festeavgift. 

 

Skattedirektoratet vurderte særlig aktivitetens omfang og viste samtidig til kriteriene som er 

lagt til grunn i rettspraksis ved vurderingen av om utleie av fast eiendom utgjør virksomhet: 

”Utleien har hatt et betydelig omfang – enten i areal eller i antall utleieenheter – har dette 

trukket i retning av å anse forholdet som virksomhet. Korttidsutleie med hyppig skifte av 

leietakere går i samme retning. Graden av aktivitet i forbindelse med administrasjon, 

forsikringer, vedlikehold mv. må også tillegges vekt. Rettspraksis har videre lagt vekt på 

leieinntektenes størrelse og hvorvidt utleier har anledning til å kreve markedsleie.” 

I denne saken ble det særlig lagt vekt på at aktiviteten var ”relativt beskjeden”. Skattyters 

aktivitet bestod i hovedsak av å oppregulere og kreve inn festeavgift, samt arbeid når 

festetomter skulle innløses.  

 

Det ble videre trukket frem at festeinntektene på kr 140 000 var av en viss størrelse, men 

det ble ikke vektlagt i konklusjonen. 

 

                                                 
89 Lignings-ABC 2010/11 side 1415 punkt 3.3.12. Se også Berg-Rolness (2009) side 240 for tilsvarende 

standpunkt. 
90 Lignings-ABC 2010/11 side 1415 punkt 3.3.12. 
91 Lindsjørn i SR (2008) side 20. 
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I en annen bindende forhåndsuttalelse kom også Skattedirektoratet til at bortfeste av 68 

festetomter måtte anses som passiv kapitalforvaltning.92 Den samlede festeavgiften 

utgjorde årlig ca. kr 170 000.  

 

Mer spesielt var en saksforholdet i BFU 02/08 hvor et sameie eide fem festetomter, som 

totalt utgjorde et areal på 270 dekar. De fem tomtene var bortfestet til én fester. 

Festekontraktene var inngått i henholdsvis 1923, 1925, 1930, 1957 og 1961. Det var med 

andre ord snakk om langvarige festekontrakter. Aktiviteten var meget beskjeden, mens 

festeavgiften årlig utgjorde kr 1 137 000. Selv om både arealet og den årlige festeavgiften 

utgjorde ”et forholdsvis stort beløp”, vektla Skattedirektoratet at aktiviteten var relativt 

beskjeden. Konklusjonen var at avkastningen skyldtes kapitalverdien av tomtene. 

 

Ved utleie av boliger har det blitt akseptert leieinntekter på langt over kr 400 000 uten at 

aktiviteten har blitt ansett for å være virksomhet.93 Skattyters aktivitet vil i de aller fleste 

tilfeller være vesentlig høyere ved utleie av boliger eller næringslokaler enn ved utleie av 

festetomter. 

 

Ved tomtefeste er tradisjonelt aktiviteten meget lav hos bortfester. Tomtene er bortfestet på 

svært lange kontrakter og ofte ender leieforholdet med at festetomten innløses av festeren. 

Som det fremgår av de nevnte forhåndsuttalelsene, består grunneiers arbeid normalt i å 

kreve inn festeavgift og gjennomføre prosessen når tomter innløses. Det er med andre ord 

tomtens kapitalverdi og ikke grunneiers aktivitet som generer avkastning. Basert på den 

beskjedne aktiviteten, vil det være naturlig å anta at også bortfeste av et større antall tomter 

enn det som fremkommer i de to forhåndsuttalelsene nevnt ovenfor, vil kunne anses som 

passiv kapitalforvaltning. Det faktum at festeavgiften er betydelig ser ikke ut til å 

vektlegges. 

 

                                                 
92 Se BFU 29/02. 
93 Se eksempelvis BFU 24/10, som er omtalt ovenfor. Leien for fire leiligheter utgjorde minimum kr 439 000 

uten at aktiviteten ble ansett for å være virksomhet. 
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Heide Lindsjørn antar at hvis aktiviteten omfatter et større antall tomter og det over tid 

skjer en betydelig innløsing av tomter, kan resultatet bli at aktiviteten må anses for å 

utgjøre virksomhet.94 Et slikt standpunkt kan ha gode grunner for seg. Det må likevel 

påpekes at festeavgifter og innløsningsvederlag i all hovedsak fremkommer som en 

avkastning av tomten som sådan og ikke en aktivitet hos skattyter. I tillegg representerer 

innløsning av festetomter ofte en tvangsmessig situasjon for grunneieren.95 

 

7.10.1 Særbestemmelser 

Som følge av at tomtefesterne gjennom nyere lovgivning har fått utvidet adgang til å 

innløse festetomter, har det også blitt vedtatt bestemmelser som tar sikte på å avhjelpe 

uheldige skattemessige konsekvenser for skattyter. 

 

I skatteloven § 14-72 er det gitt anledning til å søke om betinget skattefritak ved innløsning 

av festetomt. Bestemmelsen gir grunneieren adgang til å reinvestere gevinsten av 

innløsningsbeløpet uten at det utløser beskatning. Det er ikke anledning til å reinvestere i 

bolig eller fritidseiendom. Skattyter må reinvestere i ”annen tomt som bortfestes, eller i 

erverv av eller påkostning på areal, bygg eller anlegg som brukes i skattyterens 

næringsvirksomhet eller annen inntektsgivende aktivitet.” En slik reinvestering må foretas 

innen utløpet av det tredje året etter innløsningen fant sted, slik det fremgår av skatteloven 

§ 14-72 (2), jfr. § 14-70 (2). 

 

Bakgrunnen for en slik bestemmelse er at de nye innløsningsreglene i tomtefesteloven 

medfører en ekspropriasjonsliknende situasjon for grunneieren. Tomtefesteloven gir 

festeren en anledning til å få overtatt eierskapet til tomten mot et vederlag, uten at 

grunneier kan motsette seg dette. 

                                                 
94 Lindsjørn i SR (2008) side 20. 
95 Tomtefesteloven § 32 (1) gir festeren ensidig rett til å innløse tomt til bolighus og fritidsbolig når det enten 

har gått 30 år av festetiden, festetiden utløper eller det er avtalt kortere avtaletid. Etter at festetiden har passert 

30 år, kan festeren ensidig kreve innløsning hvert andre år for bolighus eller hvert tiende år for fritidsboliger. 
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Utover dette er det i skatteloven § 12-11 (4) gjort et særskilt unntak for tomtegevinster som 

ikke overstiger kr 150 000. Slike gevinster skal ikke inngå i personinntekten for 

enkeltpersonforetak når det gjelder realisasjon for tomt fra alminnelig jordbruk eller 

skogbruk. Dette vil frita gevinster fra personinntektsbeskatning i de tilfellene den solgte 

tomten tidligere har vært en del av skattyters virksomhet. Hvis den samlede gevinsten 

utgjør mer enn grensebeløpet på kr 150 000, skal hele gevinsten inngå i 

personinntektsgrunnlaget, slik det fremgår av forarbeidene.96 

 

Ole Gjems-Onstad er meget kritisk til tomteunntaket i skatteloven § 12-11 (4) og omtaler 

det som ”en fadese”, spesielt med henblikk på begrensningen på kr 150 000.97 Den 

beløpsmessige begrensningen vil føre til at gevinst ved realisasjon ofte vil bli beskattet som 

personinntekt, siden tomter vanligvis selges for langt høyere beløp.98 Imidlertid er det 

mange festetomter som fortsatt preges av beløpsmessig lave festeavgifter, selv etter 

oppjustering i tråd med konsumprisindeksen. Hvis tomten har en festeavgift som er under 

kr 6 000, samtidig som inngangsverdien settes til kr 0, vil gevinsten unntas fra 

personbeskatning. 

7.11 Utleie av grunnarealer m.v. 

7.11.1 Tomteutleie 

I BFU 04/11 eide et ANS en tomt. På tomten var det oppført flere bygninger fordelt på 

totalt 30 seksjoner. Deltakerne i ANSet var seksjonseierne. Seksjonseierne betalte ikke 

tomteleie, noe de skulle ha gjort etter skatteloven § 10-45. Aktiviteten ANSet bestod av å 

leie ut ledige utenomhusarealer på 1 500 m2, for kr 240 000 årlig til tre av seksjonseierne. 

                                                 
96 Ot. prp. nr. 1 (2007-2008) s. 147 flg.  
97 Gjems-Onstad (2008) side 781. 
98 Etter tomtefesteloven § 37 skal innløsningen vanligvis utgjøre 25 ganger årlig festeavgift. I de tilfellene 

tomten ikke er festet bort på en tidsubegrenset kontrakt uten mulighet for oppsigelse fra bortfesterens side, 

kan bortfesteren kreve 40 % av markedsverdi med fradrag for verdiøkningen som festeren har tilført tomten. 
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Aktiviteten var begrenset til 1 – 3 dagsverk årlig. Tidligere hadde aktiviteten vært mer 

omfattende. I tillegg forelå det planer om å utvikle eiendommen. 

 

Skattedirektoratet trakk en parallell til tomtefeste og viste til Liknings-ABC om utleie av 

grunnarealer.99 Etter en konkret vurdering ble det konkludert med at aktiviteten i ANSet 

var relativt beskjeden og at ANSet ikke drev virksomhet. 

 

Ordinær tomteutleie i begrenset omfang utgjør dermed ikke virksomhet, selv om 

leieinntekten utgjør kr 240 000. Det må derimot antas at hvis utleien er preget av korte 

leieforhold og høyere aktivitet, kan resultatet bli annerledes. 

7.11.2 Parkeringsplasser 

Parkeringsplasser er et begrenset gode, spesielt i de store byene. Dette har ført til at utleie 

av selv relativt små tomtearealer til parkeringsformål genererer meget store inntekter.  

I en artikkel i bladet Kapital ble det gjort rede for hvordan utleie av arealer til 

parkeringsformål gjennomføres og hva det kan generere av inntekter. 100 Det angis blant 

annet at inntektene for en enkelt parkeringsplass kan utgjøre opp mot kr 4 000 per måned 

for grunneier. Selv på parkeringsplasser i mindre attraktive områder angis det at 

månedsinntekten sjelden er under kr 1 000. I praksis innebærer dette at et godt beliggende 

tomteareal på 400 m2 som etter Statens vegvesens retningslinjer vil gi 20 

parkeringsplasser, genererer en million kroner i årlige inntekter.101 

 

Utleien skjer vanligvis ved at grunneier inngår en avtale med et parkeringsselskap. 

Parkeringsselskapet utfører selve parkeringstjenesten mens grunneier mottar et vederlag, 

enten i form av et fast beløp eller som en prosentvis andel av omsetningen. Denne andelen 

av omsetningen kan, i følge artikkelen, utgjøre godt over 90 % av omsetningen. 

 

                                                 
99 Se Lignings-ABC 2010/11 side 1415 punkt 3.3.12. 
100 Kapital nr. 2 2005 side 16-17. 
101 Veg- og gateutforming. Nr. 017 i Statens vegvesens handbokserie side 56. 
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I disse tilfellene er det klart at skattyter driver en vedvarende aktivitet av økonomisk 

karakter som er egnet til å gi overskudd. I utgangspunktet vil det økonomiske omfanget av 

utleien i mange tilfeller trekke i retning av at aktiviteten må anses som virksomhet. Det 

vises for øvrig til avsnittet ovenfor om ”Leieinntektens størrelse”. 

 

Spørsmålet som må vurderes er om selve parkeringsutleien foregår for skattyters regning 

og risiko og om parkeringsselskapets aktiviteter skal tilordnes grunneieren. Dette må bero 

på en konkret vurdering av hvordan det underliggende avtaleforholdet mellom partene er 

og hvordan partene reelt har innordnet seg. 

 

Å opparbeide og vedlikeholde en parkeringsplass krever betydelig aktivitet. Arealer skal 

skiltes, merkes, vaskes og vedlikeholdes. Det kreves stor innsats til snøbrøyting, strøing, 

grusing/asfaltering m.v. 

 

I de tilfellene hvor det kun er avtalt en fast leie for grunnarealet og grunneier mottar dette 

uavhengig av hvor mye arbeid og kostnader parkeringsselskapet må legge ned i å drifte 

arealet, trekker i retning av at utleien ikke anses som virksomhet. Det kan i den 

sammenheng trekkes en parallell til BFU 04/11, omtalt i punkt 7.11.1 ovenfor. 

 

Når grunneier mottar en prosentvis andel av parkeringsplassens omsetning kan situasjonen 

være en annen. Grunneier har da en større del av risikoen for driften av arealet. Jo mindre 

arbeid som legges ned i arealet fra parkeringsselskapet til vedlikehold og opparbeidelse, 

desto mindre blir inntekten for grunneier. Motsatt vil inntekten øke etter hvert som 

aktiviteten til parkeringsselskapet øker. Hvis leietaker i tillegg mottar en andel av 

kontrollavgiftene som ilegges ved parkering i strid med parkeringsbestemmelsene, er dette 

et ytterligere moment som trekker i retning av at parkeringsselskapets aktivitet må tilordnes 

grunneier. Det betyr at aktiviteten raskt trekker i retning av å utgjøre virksomhet. 

 

I de tilfellene hvor grunneier selv står for opparbeidelsen og vedlikeholdet av 

parkeringsarealene, vil det trekke i retning av at aktiviteten utgjør virksomhet. Dette vil 
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gjelde enten grunneier mottar fast leie eller omsetningsbasert leie. Det avgjørende blir da at 

det utøves en betydelig aktivitet for å oppnå den aktuelle inntjeningen. 

 

7.11.3 Båtplasser 

Eiendommer som grenser til sjøen kan være attraktive for å etablere bryggeanlegg. 

Grunneiers eiendomsrett strekker seg i hovedsak til marbakken eller to meters dyp, eller 

lengre ut om det følger av særskilte rettsgrunnlag.102 Båtplasser er i sentrale områder et 

knapphetsgode som kan generere betydelige inntekter. 

 

Det er liten tvil om at å leie ut selve grunnarealet til en leietaker som selv etablerer 

båtplasser for egen regning og risiko, vil falle utenom virksomhetsbegrepet. I de tilfellene 

hvor grunneier selv sørger for å få oppført et bryggeanlegg med båtplasser med henblikk på 

utleie, vil hans aktivitet normalt måtte anses som så omfattende at det leder til at den må 

anses som virksomhet.  

 

I de tilfellene skattyter kjøper en eiendom med etablerte båtplasser og utleien er 

langtidsbasert, vil skattyters aktivitet ofte være mer beskjeden. Trekker man en parallell til 

boligutleie, vil det trolig kunne aksepteres et visst omfang i antall utleide båtplasser før 

aktiviteten leder til å være virksomhet. Korttidsutleie vil raskere få preg av å være 

virksomhet, slik det også er antydet i Lignings-ABC vedrørende utleie av bygninger.103  

 

Det vil i alle tilfelle være nødvendig å foreta en konkret vurdering av den enkelte aktivitet 

for å avgjøre om den skal anses som virksomhet. 

 

                                                 
102 For en nærmere drøfting av eiendomsgrensene til sjøgrunn, se HR-2011-814-A. 
103 Lignings-ABC 2010/11 side 1415 punkt 3.3.11. 
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7.12 Utvikling og salg av grunnarealer 

Tomtearealer kan med tiden få nye anvendelsesområder. Grunneieren kan ønske å avhende 

større eller mindre arealer for at andre skal utnytte dem til for eksempel utbygning av 

boliger eller næringslokalet. Spørsmålet som skal belyses er hvorvidt en slik prosess faller 

inn under reglene om passiv kapitalforvaltning eller virksomhet. 

 

Skattyters aktivitet kan i slike avhendelsestilfeller være svært varierende. Aktiviteten kan 

bestå av å jobbe for og søke om en omregulering av et område, eksempelvis fra utmark til 

tomteområde for boligbygging. Etter en reguleringsplan er vedtatt kan skattyter forestå 

utparsellering av tomter for deretter å selge tomtene. Ønsker skattyter å ta ytterligere del av 

verdiutviklingen, kan han for egen regning og risiko bebygge tomtene selv. Underveis i 

aktivitetskjeden vil skattyters aktivitet skifte status fra passiv kapitalforvaltning til 

virksomhet. 

 

Utgangspunktet er at det er de alminnelige vilkårene for om det foreligger virksomhet som 

må vurderes. Dette har blant annet gjenspeilet seg i flere av de bindende 

forhåndsuttalelsene som er avgitt om realisasjon av tomteområder. 

 

Rt. 1956 side 328 (Johan Langes Minde-dommen) gjaldt en stiftelse som skulle opprette og 

drifte et aldershjem. Det ble utarbeidet en reguleringsplan som la opp til at 150 dekar skulle 

utparselleres og selger som tomter. Høyesterett kom til at aktiviteten ikke var å anse som 

virksomhet til tross for at eiendommen ble omregulert og oppdelt i flere parseller som ble 

solgt. I dommen ble det bemerket at det gjaldt ”å bytte én kapitalgjenstand som ikke kan 

tjene stiftelsens formål, med en annen, nemlig penger, som stiftelsen må ha nettopp for å 

kunne realisere sitt formål.”104 Dommens resultat kan ha en sammenheng med at det gjaldt 

en i utgangspunktet skattefri stiftelse.105 

 

                                                 
104 Rt. 1956 side 328 på side 330. 
105 Se Zimmer (2009) side 375. 
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I BFU 33/06 eide skattyter en eiendom på 1000 dekar. 10 dekar ble benyttet til en leirskole, 

samt at det var bortfestet 11 tomter som genererte kr 23 000 i festeavgift. 990 dekar var 

”annet areal” i form av bart fjellandskap. Skattyter hadde engasjert et firma til å utarbeide 

reguleringsplan for 36 nye tomter. Skattyters egeninnsats bestod av å delta på befaring og i 

møter med henholdsvis kommunen og arealplanlegger. I tillegg sørget han for å engasjere 

entreprenører m.v. til å opparbeide parkeringsplasser, gangstier, samt megler til salg av 

tomtene. Utparselleringen skulle han selv stå for. Etter salget skulle han ikke utøve 

aktiviteter i forbindelse med arealene. 

 

Skattyters egen aktivitet ble antatt å utgjøre 110 timer, men han skulle i tillegg tilordnes 

aktiviteten til de han hadde engasjert til å utføre tjenester for hans regning og risiko. E-

verkets forsterkning av strømnettet skulle ikke tilordnes skattyter, selv om det indirekte ble 

bekostet av skattyter. Skattedirektoratet foretok en konkret helhetsvurdering og konkluderte 

med at det forelå virksomhet. 

 

I BFU 41/07 eide skattyter en skogeiendom på ca. 322 dekar, derav 280 dekar skog.  

275 dekar av skogarealet ble planlagt regulert til fritidsbebyggelse. Et arkitektkontor var 

engasjert for å utarbeide en privat reguleringsplan. Det var sendt ut varsel om igangsetting 

av reguleringsarbeider, men arbeidet med selve reguleringsplanen hadde ikke kommet i 

gang.  

 

Skattedirektoratet konkluderte med at virksomheten ikke hadde kommet i gang og viste til 

Lignings-ABC om når en virksomhet anses påbegynt: ”Det er ikke tilstrekkelig at skattyter 

har påbegynt planlegging av virksomheten, selv om dette har resultert i tegninger, 

markedsundersøkelser, tildeling av konsesjon mv.” 106 

 

Dette betyr at skattyter i planleggingsfasen ikke vil anses som virksomhetsutøver selv om 

det er nedlagt betydelig innsats til planlegging av den forestående virksomheten. 

                                                 
106 Lignings-ABC 2006 side 766 punkt 4. 
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Spørsmålet blir da hvor langt planleggingsfasen strekker seg og når grensen for virksomhet 

passeres. 

 

I BFU 46/08 skulle grunneierne inngå en avtale om arbeidsfellesskap for å opptre samlet i 

planleggings- og reguleringsfasen av et utmarksområde på 250 dekar for fritidsbebyggelse. 

Skattedirektoratet forsto saken slik at de skulle samarbeide i planleggingsfasen om å 

vurdere kapasitet og utarbeide reguleringsplan, foreta undersøkelser i forhold til vann- og 

avløpsanlegg, utarbeide kostnadsestimater, slik at grunneierne skulle få et 

beslutningsgrunnlag for en eventuell utbygning. 

 

Etter en helhetsvurdering ble konklusjonen at det ikke var påbegynt noen virksomhet 

gjennom de planleggingsarbeider som er beskrevet ovenfor. Det betyr at Skattedirektoratet 

ikke oppfatter det å utarbeide en reguleringsplan for et tomteområde som tilstrekkelig for at 

aktiviteten anses som virksomhet. 

 

Saksforholdet i BFU 39/08 var at skattyter eide et gårdsbruk på 25 dekar som ikke hadde 

vært i drift siden 1991. Skattyter bodde selv på eiendommen. Kårhuset var utleid for kr 

30 000 per år, maskinhuset på 200 m2 var utleid for kr 45 422 per år, mens 20 dekar dyrket 

mark var utleid for en årlig leie på kr 8 500. Skattyter hadde inngått en opsjonsavtale om å 

selge fem utskilte parseller for kr 12 500 000. Han hadde sammen med en nabo leid inn et 

konsulentselskap for å utarbeide en reguleringsplan. Skattyters andel av kostnadene med 

reguleringsplanen utgjorde kr 111 442, hvorav kr 48 155 i kommunale gebyrer.  

 

Skattedirektoratet kom etter en konkret vurdering til at aktiviteten ikke var å anse som 

virksomhet. Utleieaktiviteten ble ansett for ikke å medføre særlig aktivitet. Det ble 

fremhevet at ”direktoratet har etter en samlet vurdering kommet til at den aktivitet som er 

utøvet er av beskjedent omfang skal at den aktivitet slik at avkastningen eiendommen gir 

må tilskrives kapitalverdien og ikke den aktivitet som utøves.” 
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Sakene ovenfor tyder på at skattyters aktivitet anses som beskjeden, selv om den faktisk 

kan være ganske omfattende. Det er eksempelvis en krevende prosess å utarbeide en privat 

reguleringsplan/-forslag. Dette ser likevel ut til å være en akseptert aktivitet uten at det 

konstateres virksomhet. 

 

I forhold til avkastningen er det også overraskende at omregulering ikke anses som en 

inntektsskapende aktivitet. Å endre et grunnareal fra å være jordbruksareal til å bli 

tomteareal, medfører en betydelig verdistigning. Det er den endrede bruken som skaper 

verdiveksten, ikke grunnarealet som sådan. 

 

Heide Lindsjørn mener at det avgjørende må være ”i hvilken utstrekning utvikling av 

tomter kan tilordnes skattyter, mao i hvilken utstrekning aktivitet til videreutvikling av 

tomtene skjer for skattyters regning og risiko.”107 

 

Oppsummert viser praksis at skattyter ikke anses for å utøve virksomhet i selve 

planleggingsfasen. Når planleggingen skaper et beslutningsgrunnlag og grunneieren 

begynner å inngå avtaler i stedet for intensjonsavtaler, vil virksomheten kunne anses 

påbegynt. Det blir da en konkret vurdering om aktiviteten er tilstrekkelig. Råtomter solgt 

som de er til en utbygger eller liknende, vil måtte anses som gevinster som skal beskattes 

som kapitalinntekt etter skatteloven § 5-20. Etter hvert som aktiviteten som grunneier selv 

eller noen utfører for han øker i omfang, jo nærmere er aktiviteten å anse som virksomhet. 

7.13 Utbygging 

En utbygging av en eiendom vil medføre at det må utøves aktivitet av skattyter eller andre. 

Å prosjektere og få bygget egen bolig eller fritidsbolig vil kun unntaksvis lede til at 

aktiviteten anses som virksomhet. Vurderingen kan bli annerledes når det gjelder 

prosjektering og bygging av en eller flere enheter for skattyters regning og risiko, som er 

                                                 
107 Lindsjørn i SR (2008) side 23. 
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planlagt for videresalg. I Lignings-ABC er det antatt at en slik aktivitet ofte vil ”…medføre 

aktivitet av et slikt omfang og varighet at kravet til virksomhet er oppfylt.”108 

 

Det fremgår av Rt. 1967 side 1370 (Huseby-Kvaalen-dommen) at skattyter hadde arvet en 

stor eiendom. I 1961 hadde hun fått bygget en tomannsbolig, i 1963 en tremannsbolig og i 

1964 to tremannsboliger. Alle 11 boligene ble solgt. Gevinsten ved salgene i 1961 og 1963 

ble ikke beskattet. Saken for Høyesterett gjaldt likningen for 1964 og om salgsgevinsten av 

de to tremannsboligene skulle beskattes som virksomhetsinntekt. 

 

Høyesterett fant det naturlig å se skattyters aktivitet for årene 1961, 1963 og 1964 samlet, 

men selv om man vurderte aktiviteten i 1964 isolert, var den å anse som et 

forretningsforetagende. Det ble tillagt betydning at tiltaket hadde et visst omfang, samt at 

skattyteren hadde utøvd en viss aktivitet selv. Det ble ikke vektlagt at skattyter selv ikke 

hadde utført arbeidene. Byggmester og forretningsfører var innleid, og deres aktivitet ble 

tilordnet skattyter. Den samlede aktiviteten overskred klart det som var vanlig ved en 

ordinær kapitalplassering. I og med at byggearbeidene ble utført med tanke på fortjeneste 

og dermed hadde et økonomisk formål, konkluderte Høyesterett med at det forelå et 

forretningsforetagende, som var et underbegrep av virksomhetsbegrepet.109 

 

Dommens resultat fremtrer som riktig. Det kan utledes av det alminnelige 

virksomhetsbegrepet at det kun er en beskjeden innsats som skal til før grensen for 

virksomhet er overtrådt. Sett i lys av at aktiviteten til Huseby-Kvaalen over tid, fremstår 

resultatet som åpenbart korrekt. Dommen representerer neppe noen nedre grense for når 

utbygging anses som virksomhet. 

 

En underrettsdom fra Agder lagmannsrett illustrerer at den nedre grensen kan være 

betydelig lavere.110 Skattyter hadde mottatt en tomt i gave, verdsatt til kr 180 000, som han 

                                                 
108 Lignings-ABC 2010/11 sid 1414 punkt 3.3.6. 
109 Se Aarbakke (1990) side 132. 
110 LA-2009-26727, Utv. 2009 side 1163. 
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skulle bebygge med en hytte på 180 m2 til eget bruk. Som følge av økonomiske problemer 

i forbindelse med et ulovlig aksjonærlån fra eget selskap, solgte han hytten for kr 2 700 000 

mindre enn tre måneder etter at han fikk tomen. Gevinsten utgjorde kr 1 545 230. Salget 

gjaldt en ikke eksisterende fritidsbolig. Skattyter stod for oppføringen for egen regning og 

risiko. Entreprisekostnaden utgjorde kr 1 151 116 og viser hvor betydelig aktivitet som var 

nedlagt. I tillegg ble det utført tilleggsarbeider for kjøpers regning for ca. kr 207 000. 

Lagmannsretten vektla at oppføringen stilte helt andre krav til aktivitet fra skattyteres side 

enn ved et vanlig salg av en eksisterende fritidseiendom, samtidig som det førte til at 

skattyters måtte anses for å ha hatt en mer aktiv rolle i forhold til kjøper, herunder i forhold 

til tilleggsarbeidene. 

 

Lagmannsretten vektla også at skattyter hadde bygget en hytte som var ferdigstilt i mars 

2003 og solgt i august 2004 med en gevinst på i overkant av kr 1 200 000, samtidig som det 

hadde vært betydelig utleie i perioden. I og med at disposisjonene var så tidsnære fant 

domstolen ”at terskelen i forhold til virksomhetsbegrepet i hvert fall er nådd ved 

disposisjon nr. 2.” 

 

Det ble fastslått at det ikke var anledning til å identifisere skattyter og selskapet han var 

majoritetseier og daglig leder i, men det var likevel ikke til hinder for at det ble lagt vekt på 

at skattyter gjennom sine kontakter i selskapet hadde betydelig kompetanse, kontakter og 

oppnådd betydelige rabatter. Pristilbudet fra entreprenøren var rettet til selskapet i 

forbindelse med levering av fire like hytter, men den solgte hytten ble kontrahert av 

skattyter. Samlet sett var dette et moment i helhetsvurderingen av om det forelå 

virksomhet. 

 

Dommen viser at selv oppføring av én hytte kan lede til at aktiviteten anses som 

virksomhet. Dommen utelukker ikke at det er mulig å oppføre en hytte eller bolig for 

videresalg uten at det anses som virksomhet. Sett i lys av den betydelige aktiviteten som 

må utføres ved en utbygning, både av skattyter selv og de som utfører aktiviteter som skal 

tilordnes skattyter, vil det i de fleste tilfeller måtte anses som virksomhet. 



 62 

 

Skattedirektoratet konkluderte i en bindende forhåndsuttalelse med at oppføring av tre 

leiligheter på taket av et boligkompleks måtte anses som virksomhet.111 Det ble vist til 

Huseby-Kvaalen-dommen, omtalt ovenfor, og BFU 51/06 som gjaldt oppføring av syv 

leiligheter. Direktoratet oppfattet det ikke som om disse sakene satte noen nedre grense for 

når det forelå virksomhet. Det ble lagt til grunn at sameiet måtte utøve fysisk og ikke-fysisk 

aktivitet til ”planlegging, myndighetskontakt, prosjektering, bygging, oppfølging av 

bygging, markedsføring og salg av de tre leilighetene.” Det ble vist til sjablongregelen, 

men konkludert med at aktiviteten i betydelig grad ville overstige det som var vanlig ved 

utleie av fast eiendom, når man la til grunn et aktivitetsnivå som var vanlig for slike 

prosjekter. 

 

Berg-Rolness mener at skattyter normalt må anses som virksomhetsutøver ved 

eiendomsutvikling når han selv er ansvarlig for arbeidet.112 Han hevder det kan gjøres 

unntak hvis skattyter er relativ passiv i prosessen og ikke har ansvar for arbeidet som 

utføres.113 Ut fra de nevnte dommene og den bindende forhåndsuttalelsen ovenfor, kan det 

synes som om Berg-Rolness standpunkt er treffende. 

8 Konklusjon 

 

Vurderingen av om en aktivitet anses som virksomhet i skatterettslig forstand må etter 

gjeldende rett skje gjennom en konkret helhetsvurdering av de aktuelle momentene: 

- Aktivitetens omfang. 
- Regning og risiko. 
- Økonomisk karakter med objektiv mulighet for økonomisk overskudd. 

                                                 
111 Se BFU 04/09 
112 Berg-Rolness (2009) Side 240. 
113 l.c. 
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Høyesterett har konkludert med at en fast og langvarig ligningspraksis til gunst for 

skattyter, må tillegges betydelig vekt.114 Det må derfor legges til grunn at ved et normalt 

aktivitetsnivå, vil aktiviteten ikke anses som virksomhet så lenge omfanget ikke overstiger 

fem leiligheter eller ca. 500 m2 næringsarealer.  

 

Det er imidlertid viktig å presisere at domstolene står fritt i forhold til å vurdere aktiviteten 

uavhengig av sjablongreglene.  

9 Rettspolitisk vurdering 

 

Helhetsvurderingen som skal gjøres for å vurdere om aktiviteten er å anse som virksomhet, 

er svært komplisert. Den må nødvendigvis føre til det må foretas en del antakelser. 

Saksbehandleren på skattekontoret, skatteklagenemnda eller dommeren kan vanskelig ha 

full oversikt over hvor omfattende skattyters aktivitet faktisk er. Den økonomiske faktoren 

knyttet til aktiviteten er imidlertid relativt lett identifiserbar. Det samme kan sies om 

hvorvidt aktiviteten er utført for skattyters regning og risiko. 

 

Sjablongreglene bidrar til en forsterket forutsigbarhet blant skattyterne. Dette representerer 

en betydelig fordel. Det er imidlertid problematisk at sjablongreglene medfører at 

skattytere kan feilklassifiseres i forbindelse med den ordinære likningsbehandlingen. I 

praksis avviker ikke skattemyndighetene fra sjablongreglene, selv om det egentlig skal 

utføres en helhetsvurdering av aktiviteten. 

 

For å sikre en større forutsigbarhet for skattyter og en forenklet hverdag for skattekontoret 

bør lovgiver i form av lov eller forskrift, sette en nedre grense for når det foreligger 

                                                 
114 Jfr. Rt. 2010 side 979 (Polak-dommen) avsnitt 51. 
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virksomhet. En bestemmelse som angir at en samlet leieinntekt som ikke overstiger 

eksempelvis kr 200 000, aldri anses som virksomhet. Beløpsmessig vil det være innenfor 

det domstolene og Skattedirektoratet har akseptert som passiv kapitalforvaltning. For 

tilfellene som faller utenfor avgrensningen, vil en konkret helhetsvurdering fortsatt fremstå 

som best egnet. 

 

Spørsmålet er om det finnes politisk vilje til en slik forenkling. 
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