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Innledning 
 

Internasjonal skatteflukt har blitt et stadig større problem de siste årene. Med internasjonal 

skatteflukt siktes det dels til at fysiske og juridiske personer flytter til et land med lavere 

skattenivå, dels til at økonomisk aktivitet og kapital flyttes til et land med lavere 

beskatning. Skatteflukt er derfor i utgangspunktet en tilpasning til skattereglene som ikke 

automatisk vil bli betraktet som en omgåelse av skattereglene.  

 

Siden det bl.a. ikke finnes en global skattesats i verden, vil mange fysiske og juridiske 

personer vurdere å flytte til et land med lavere skattenivå. Og den stigende 

internasjonaliseringen, de frie kapitalbevegelser og den økende mobilitet for fysiske 

personer har også gjort problemet større.  

 

Mange land har en eller annen form for beskatning av aksjer og andre selskapsandeler i 

forbindelse med at skattyter flytter ut av landet. Det er særlig to tilnærmingsmåter som 

synes å dominere. Noen land har beskatning av verdistigning på aksjer og andre 

selskapsandeler på utflyttingstidspunktet, såkalte ”exit tax”-regler, selv om det i realiteten 

ikke har funnet sted noen realisasjon. Danmark, Tyskland og Canada er noen av landene 

som har innført dette systemet.  

Det andre alternativet er beskatning ved salg i utlandet av aksjer, eventuelt begrenset til en 

tid etter utflytting eller til salg av større aksjeposter.    

 

Norge og Danmark har valgt å vedta hver sin modell. Gjennom skatteloven av 26. mars 

1999 nr. 14 § 2-3(3) er en person som flytter ut av Norge skattepliktig for den inntekten 

han får ved realisasjon av aksjer fem år etter utflyttingen. Danmark har i stedet igjennom 

Aksjeavansebeskatningsloven (Lovbekentgørelse nr 695 af 21.8.2002) § 13 a valgt å vedta 

“exit tax”- regler. I denne oppgaven vil jeg belyse hver av ”modellene” gjennom de norske 

og danske reglene.  

 

Etter de norske reglene kan en person som har flyttet til utlandet og realiserer aksjer der, 

bli skatteplikt til Norge. Dette kan resultere i dobbeltbeskatning dersom aksjegevinsten 

også er skattepliktig i den staten skattyteren flytter til. Derfor er det også et interessant 

spørsmål hvordan forholdet er mellom skatteavtalene og sktl § 2-3(3). Hvordan forholdet 
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er mellom de danske reglene og skatteavtalene vil også bli drøftet.  

  

EF-retten har stadig blitt mer aktuell, siden flesteparten av statene i Europa har meldt seg 

inn i EU. Hvordan forholdet er mellom “exit tax”-reglene og EF-retten og mellom EØS-

retten og sktl § 2-3(3) vil bli drøftet helt til slutt. Her har EF-domstolen avsagt en dom mot 

Frankrike hvor spørsmålet om “exit tax”-regler er i strid med EF-retten ble tatt opp. 
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1 Skatteloven § 2-3(3) 
 

1.1 Innledning 
 

Norsk skatterett bygger på domisilprinsippet, som innebærer at fysiske og juridiske 

personer som anses å være henholdsvis bosatt eller hjemmehørende i Norge, skal betale 

skatt av all inntekt og formue. Det gjelder som hovedregel uavhengig av hvor inntekten er 

opptjent, eller formuen befinner seg, globalinntektsprinsippet, jfr. skatteloven av 26.mars 

1999 nr.14 §§2-1 og 2-2. Men etter sktl. § 2-3 kan en person som ikke er bosatt i Norge, få 

begrenset skatteplikt til Norge. Formue og inntekt av en fast eiendom som vedkommende 

eier i Norge skal f.eks. skattlegges her, jfr. sktl. § 2-3 (1) bokstav a.  

 

Etter sktl. § 2-3 (3) er en person som tidligere har hatt alminnelig skatteplikt til Norge, 

skattepliktig her for inntekt ved realisasjon av aksjer, opsjon, tegningsretter etc. i norsk 

selskap innen 5 år etter utløpet av det kalenderår den alminnelige skatteplikten bortfalt.  

 

1.2 Historikk 
 
Den 1. januar 1992 ble skatteloven av 18. august 1911 nr. 8 § 15 e opphevet som ledd i 

skattereformen av 1992. Bestemmelsen hjemlet skatteplikt for aksjonærer som bodde i 

utlandet og som foretok betydelig aksjesalg. Skatteloven § 15 første ledd bokstav e hjemlet 

tillegg skatteplikt for aksjonærer i utlandet som solgte aksjer med særlig eller nær 

tilknytning til næringsvirksomhet som selger drev i Norge. Opphevelsen resulterte i at 

norsk intern rett ikke hadde hjemmel til å skattlegge aksjonærer som etter å ha flyttet til 

utlandet, og som realiserte aksjer i norske selskaper. Det kunne derfor være fristende å 

flytte til et land med lavere skattesatser på aksjegevinster. For å hindre denne typen 

skatteflukt ble en ny bestemmelse, skatteloven. § 15 bokstav e, det vil si samme lovsted, 

vedtatt ved lov 26. juni 1992 nr.75 med virkning fra 22. mai 1992. Det betyr at i perioden 

mellom 1. januar 1992 til 22. mai 1992 hadde ikke Norge hjemmel til å skattlegge 

aksjonærer som flyttet til utlandet for så realisere aksjer i norske selskaper. Sktl. § 2-3 (3) 

trådte i kraft 1. januar 2000 og den er materielt sett en videreføring av den tidligere 

skatteloven av 1911 § 15 bokstav e, slik at forarbeider og andre rettskilder som gjelder 

skatteloven 1911. § 15 bokstav e også har relevans og vekt i forhold til sktl. § 2-3(3).     
                                                                                                                                                                               3



 

 

1.3 Hensyn og formål 
 

Formålet med sktl. § 2-3 (3) er å sikre at verdistigningen på aksjer og andeler i norske 

selskaper som skjer i Norge kommer til beskatning her. Noen land opererer med en lavere 

skattesats enn Norge. I noen land er gevinst ved realisasjon av aksjer i sin helhet unntatt fra 

beskatning, f.eks. Belgia. Det kan gi et incitament til å flytte ut av Norge for å betale 

mindre skatt på aksjegevinster. Formålet med sktl. § 2-3(3) er å hindre denne typen 

skatteflukt.    

 

Norge valgte ikke å vedta ”exit tax”-modellen. Det var imidlertid uenighet blant 

finanskomiteens medlemmer om hvilket alternativ som egnet seg best, jfr. Innst.O.nr.89 

(1991-1992). Før vilkårene i sktl. § 2-3(3) vil bli redegjort for, vil jeg se på hva denne 

uenigheten gikk ut på og hvilke hensyn som taler for og imot de ulike alternativene.  

  

Etter sktl. § 2-3(3) vil det skattemessig være fordelaktig å kjøpe aksjer i selskaper som ikke 

er hjemmehørende i Norge, siden bestemmelsen bare gjelder for norske selskaper.  

Det er et bærende prinsipp bak skattereformen 1992 at skattereglene i minst mulig 

utstrekning skal påvirke skattyterens handlemåte, nøytralitetsprinsippet. Mindretallet i 

finanskomiteen, jfr. Innst.O.nr.89 pkt. 7.2, var av den oppfatning at beskatning på 

utflyttingstidspunktet var den løsningen som best ville ivarta dette hensynet, fordi det ville 

gi mulighet til å skattlegge alle latente gevinster uavhengig av om selskapet var norsk eller 

om det var hjemmehørende i et annet land. Da ville ikke skattereglene påvirke 

skatteyterens valg av hvilket selskap han ville investere i.  

Men det hadde ikke vært noe problem å endre reglene i sktl. § 2-3(3) til også og omfattet 

aksjer i utenlandske selskaper, og ”exit tax”-regler kunne ha vært begrenset til aksjer i 

norske selskaper. Og for det andre er det ikke ”nøytralitet” at utflytting etter ”exit tax”-

regler utløser skatt. Det kan påvirke skattyterens handlemåte dersom han vet at utflytting 

resulterer i skatt på gevinst som ennå ikke er realisert. Det er dermed ikke sikkert at 

nøytralitetsprinsippet verken taler for å den ene eller den andre modellen.     

 

Flertallet av komiteens medlemmer mente at det ville by på store praktiske problemer og 

medføre et betydelig merarbeid for skattemyndighetene å beregne opptjent gevinst på 
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utflyttingstidspunktet. Ligningsmyndighetene måtte fastsette en markedsverdi som kunne 

legges til grunn for beskatningen. Når gevinst skal beregnes før aksjen er realisert, 

foreligger det ikke noe faktisk realisasjonsvederlag å ta utgangspunkt i. For børsnoterte 

aksjer kunne en legge enten kjøps- eller salgskursen ved utflyttingstidspunktet til grunn. 

Men for ikke børsnoterte aksjer ville det være vanskelig å fastsette markedsverdien på 

utfyttingstidspunktet. Mindretallet foreslo et opplegg med egen takseringsmulighet for ikke 

børsnoterte aksjer. Disse medlemmene mente at merarbeidet med å finne verdien på 

utflyttingstidspunktet ville bli begrenset når takseringsmulighetene legges opp langs de 

retningslinjer som er fastsatt for oppregulering av aksjens kostpris pr. 1.januar 1992 i 

forbindelse med skattreformen, jfr. Innst.O.nr. 89 pkt. 7.2. Samtidig mente mindretallet at 

”et eventuelt merarbeid for ligningsmyndighetene ikke kan anføres som et akseptabelt 

argument mot et opplegg som er i pakt med skattereformens prinsipper”, jfr. Innst.O.nr.89 

pkt. 7.2. 

Her er jeg enig med mindretallet. Merarbeid ved fastsettelsen av ikke børsnoterte aksjer 

burde ikke være et avgjørende hinder i forhold til ”exit tax”- modellen. For det første, 

siktemålet med reglene om å hindre skatteflukt, enten det er ”exit tax”-regler eller reglene 

tilsvarende de norske reglene i sktl. § 2-3(3), er å hindre at personer flytter ut for å 

realisere aksjer. Ikke børsnoterte aksjer vil som oftest være vanskelig å realisere siden det 

er vanskelig å finne kjøpere, og de som allerede eier disse aksjene vil som oftest ikke 

selge. Dette er ofte aksjeselskaper som eies av familiemedlemmer.  Hensynene bak reglene 

gjør seg derfor ikke like sterkt gjeldende for ikke børsnoterte aksjer, som for børsnoterte 

aksjer. Og at en dermed kunne omformulert ”exit tax”-modellen til ikke å gjelde i forhold 

til ikke børsnoterte aksjer. For det andre, under forutsetning av at en mener at ikke 

børsnoterte aksjer skal omfattes, så burde ikke argumentet om at det er vanskelig å fastsette 

gevinsten av ikke børsnoterte aksjer være avgjørende for ikke å innføre ”exit tax”-regler.  

 

Et annet argument flertallet i komiteen brukte for å bygge opp under forslaget om 

beskatning ved realisasjon i utlandet, tilsvarende reglene i sktl. § 2-3(3), var at det i forhold 

til ”exit tax”-modellen ville lempe skatteyterens likviditetsproblemer. Beskatning ved 

utflytning ville resultere i at skattyteren var nødt til å betale skatt på urealisert inntekt. Etter 

min mening har ikke dette argumentet stor vekt. Dette kan løses gjennom regler om 

henstand, som innebærer at skatten skal betales først når aksjene realiserer. Regler om 

henstand er bl.a. innført i Danmark.    
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Hensikten med sktl. § 2-3(3) er som nevnt tidligere å beskatte gevinster opparbeidet mens 

skatteyter har vært bosatt i Norge. Etter sktl. § 2-3(3) gjelder det en grense på fem år etter 

utflytting. Det betyr at skattyter kan bli beskattet for gevinster opparbeidet etter 

utflyttingstidspunktet. Dette finner mindretallet urimelig, og den mente dette faller utenfor 

formålet om å hindre skatteflukt.   

Men dette er egentlig ikke noe argument for å velge ”exit tax”-modellen fremfor den 

norske modellen, siden det de diskuterer her er rekkevidden av den norske modellen. Og 

det hadde ikke vært noe problem å endre de norske reglene til ikke gjelde for gevinster 

opparbeidet etter utflyttingstidspunktet uten å endre prinsippet bak bestemmelsen i sktl. § 

2-3(3). Jeg er enig med mindretallet at formålet med å innføre reglene i sktl. § 2-3(3) var å 

sikre verdistigningen som er opparbeidet i Norge. Det å skattlegge verdistigning etter 

utflyttingen faller derfor utenfor gevinstbeskatningens formål.   

 

1.4 Vilkårene i skatteloven § 2-3 (3) 

1.4.1 Generelt 
 

”Person som tidligere har hatt skatteplikt etter § 2-1, men som ikke lenger anses som 

bosatt i riket, er skattepliktig for inntekt ved realisasjon av følgende formuesobjekter innen 

fem år etter utløpet av det kalenderer bostadsskatteplikten til Norge bortfalt”, jfr. sktl. § 2-

3(3). I bokstav a til d er det regnet opp hvilke formuesobjekter bestemmelsen gjelder for.  

For å bli beskattet til Norge må alle vilkårene i sktl. § 2-3(3) være oppfylt.  Videre vil de 

ulike vilkårene bli drøftet. 

 

  

1.4.2 Hvilke skattesubjekter omfattes av sktl § 2-3(3)? 
 
Sktl. § 2-3(3) gjelder for ”personer”. Spørsmålet blir da hva ligger i begrepet ”person”? 

Gjelder sktl. § 2-3(3) både for fysiske og juridiske personer? 

 

Ordlyden i sktl. § 2-3(3), ”person som tidligere har hatt skatteplikt etter §2-1, men som 

ikke lenger anses som bosatt i riket”, taler sterkt for at det bare er fysiske personer som 

kan bli skattepliktig etter bestemmelsen, siden en bare henviser til sktl. § 2-1 og bare 
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bruker begrepet ”bosatt”, ikke ”hjemmehørende”, se sktl. § 2-2.    

Overskriften i sktl. § 2-3 skiller mellom begrepene ”person” og ”selskap”. Sktl.§2-3(1) 

skiller mellom ”person”, ”selskap”, og ”innretning”. Det tyder på at begrepet ”person”  i 

sktl. § 2-3 bare omfatter fysiske personer.  

Konklusjonen må derfor bli at sktl. § 2-3(3) bare gjelder for fysiske personer. 

 

En juridisk person kan derfor flytte ut av Norge for deretter å selge aksjene sine i et annet 

norsk selskap uten å bli skattepliktig til Norge. I teorien gir dette muligheter til å omgå 

bestemmelsen, siden det ikke er vanskelig å opprette et selskap. Men det å flytte et selskap 

til utlandet kun for å slippe beskatning til Norge er kanskje ikke like lønnsomt, se Utv. 

1998 s.848 FIN. For det første skal det noe til for at selskapet ikke lenger er 

hjemmehørende i Norge. Og for det andre, når selskapet ikke lenger er hjemmehørende i 

Norge, har eieren plikt til å avvikle selskapet. Det vil resultere i likvidasjonsbeskatning 

etter selskapsskatteloven av 25. juli 1991 mr. 65.. Videre vil det å flytte ut driftsmidler fra 

norsk beskatningsområde være skattepliktig etter sktl. § 14-60, jfr. Utv. 1998 s. 848 FIN. 

Så i praksis vil det ikke være lønnsomt å flytte selskapet ut for å slippe beskatning av 

aksjegevinster til Norge.  

 

 

1.4.3 Realisasjonsbegrepet 
 

Etter sktl. § 2-3 (3) må formuesobjektene være ”realisert” for at skatteplikten skal oppstå. 

Her skiller Norge seg fra blant annet Tyskland, Canada og Danmark som har innført ”exit 

tax”-regler. Der oppstår skatteplikten på utflyttingstidspunktet. 

 

Generelt foreligger det en realisasjon når en rettslig posisjon blir overført til en annen 

skattyter mot vederlag. Den mest vanlige formen for realisasjon er kjøp og salg av 

formuesobjekter.  Sktl. § 9-2 har nærmere regler om hva som omfattes av 

realisasjonsbegrepet. For de fleste formuesobjektene som er regnet opp i sktl. § 2-3(3) vil 

vilkåret om ”realisasjon” ikke være noe stort tema. Men det er usikkert om opsjoner alltid 

oppfyller kravet til realisasjon.   

 

Opsjoner kan både selges og innløses. Det er ikke tvil om at salg av opsjoner faller inn 
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under kjerneområdet i realisasjonsbegrepet, jfr. sktl. § 9-2. Men det er mer tvilsomt om 

innløsning av opsjoner, altså om det tidspunktet innehaveren av opsjonen velger å kjøpe 

aksjer til en forhåndsbestemt pris, er realisasjon. Er innløsning av opsjoner realisasjon etter 

sktl. §2-3 (3)? 

 

Sktl. § 2-3(3) har ingen definisjon på hva som er realisasjon. Etter den tradisjonelle 

fortolkningen av realisasjonsbegrepet omfattes også innløsning, noe som også følger av 

sktl. § 9-2 første ledd bokstav h. Men etter sktl. § 9-10 første ledd nevnes innløsning av 

opsjoner som et særskilt kriterium ved siden av begrepet realisasjon. Det kan tyde på at 

innløsning av opsjoner ikke er realisasjon etter sktl. § 2-3(3). I (Bedrift, selskap og skatt 

2001) s.186 uttales det at grunnen til at innløsning er nevnt som et særskilt begrep har 

sammenheng med at gevinstberegningen blir forskjellig ved innløsning og annen 

avhendelse.  Det tyder på at det er praktiske årsaker som er grunnen til sidestillingen 

mellom realisasjon og innløsning i sktl § 9-10. Forarbeidene, Ot.prp.nr. 45 (1991-1992), 

mener også at innløsning oppfyller kravet til ”realisasjon” i sktl. § 2-3(3), jfr. pkt. 1.3.2.1. 

Det kan derfor neppe legges for stor vekt på det skillet som sktl. § 9-10 oppstiller mellom 

realisasjon og innløsning. Konklusjon må derfor bli at innløsning må ansees som 

realisasjon etter sktl. § 2-3(3).     

 

1.4.4 Fristberegningen 

 
Videre må realisasjonen av formuesobjektet skje ”innen fem år etter utløpet av det 

kalenderåret bostedsskatteplikten til Norge bortfalt”, jfr. sktl. § 2-3(3). Her oppstår det to 

problemstillinger. Fra hvilket tidspunkt er skattyteren ikke lenger bosatt i Norge? Hvor 

lenge etter dette tidspunktet er skattyteren skattepliktig til Norge etter sktl. § 2-3(3)?   

 

Reglene for når skattyteren ved utflytting ikke lenger er bosatt i Norge finnes i sktl. § 2-

1(3). I sktl. § 2-1(3) bokstav a opphører bostedsskatteplikten til Norge når  skattyteren tar 

fast opphold i utlandet og ikke oppholder seg i Norge ”i en eller flere perioder som 

overstiger 61 dager i inntektsåret”. Videre må verken skattyteren eller dennes nærstående 

disponere bolig i Norge.  

I sktl. § 2-1(3) bokstav b er det strengere krav for å slippe bostedsskatteplikten i Norge. 

Har en person vært bosatt i Norge ”minst ti år før det inntektsår vedkommende tar fast 
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opphold i Norge”, opphører bostedsskatteplikten til Norge først etter utløpet av det tredje 

inntektsåret etter det inntektsåret vedkommende tar fast opphold i utlandet. Videre må 

skatteyteren ikke oppholde seg i en eller flere perioder som overstiger 61 dager i 

inntektsåret eller disponere fast bolig i Norge, jfr. ovenfor under sktl. § 2-1 (3) bokstav a.    

 

Etter sktl. § 2-3(3) er en skattepliktig til Norge ”fem år etter utløpet av det kalenderåret 

bostedsskatteplikten til Norge bortfalt”. Ved opphør av bostedsskatteplikten etter sktl. § 2-

1 (3) bokstav a, kan det dermed være grunnlag for å beskatte gevinster nesten seks år etter 

bostedsskatteplikten bortfalt. Det gjelder i de tilfeller hvor bostedsskatteplikten bortfaller 

tidlig et år, f.eks. i januar år null. Da vil en være skattepliktig for realisasjon av aksjer og 

andeler til og med desember i år fem. I de tilfeller hvor den alminnelige skatteplikten 

opphører etter ”utløpet av det tredje inntektsåret etter det inntektsåret vedkommende tar 

slikt fast opphold i utlandet”, jfr. sktl. § 2-1 (3) bokstav b, kan skattyteren dermed være 

skattepliktig til Norge nesten 10 år etter utflyttingstidspunktet. Se også Utv. 1998 s. 852a 

FIN.   

 

Hvorfor er det en fem års frist?  

Som nevnt tidligere er bakgrunnen for sktl. § 2-3 (3) først og fremst å hindre uthuling av 

skattegrunnlaget. Jo lenger tid det går mellom utflyttings- og realisasjonstidspunktet, desto 

mindre grunn er det til å skattlegge gevinsten, fordi incitamentetet til å flytte for å slippe 

skatt på en gevinst ved realisasjon antas å bli mindre desto lenger tid det tar for 

skatteplikten til Norge opphører. Derfor foreslo departementet en frist på fem år, jfr Ot. 

prp. nr. 64, og den ble vedtatt.   

 

1.4.5 Er det fradragsrett for tap? 
 

Etter ordlyden i sktl. § 2-3(3) er det bare ”inntekt” som er skattepliktig. Det står ingenting i 

lovteksten om fradrag for tap ved realisasjonen. Ordlyden i sktl. § 2-3(3) taler derfor imot 

fradragsrett.  

Etter de generelle reglene i sktl. §§ 10-30 flg, som omhandler gevinstbeskatning av aksjer 

m.v., er både gevinst skattepliktig og tap fradragsberettiget i skattyters inntekt, jfr. sktl. § 

10-31 første og annet ledd. Det at sktl. § 10-31 gir fradrag for tap ved realisasjon av aksjer 

mv., tyder på at skatteloven har lagt opp til at det skal være symmetri mellom skatteplikt 

                                                                                                                                                                               9



 

for gevinst og fradragsrett for tap. Forarbeidene til sktl. § 2-3(3) mener også at det 

prinsipielt bør være symmetri mellom skatteplikt for gevinst og fradragsrett for tap, og at 

unntak fra dette prinsippet trenger særlig begrunnelse, jfr Ot.prp.nr.64 pkt. 7.5.3.  

I Ot.prp.nr.64 nevnes en mulig grunn til at en ikke skal få fradrag for tap ved realisasjon i 

utlandet, nemlig ”ligningsmyndighetenes vanskeligheter med å kontrollere hvorvidt et krav 

om fradrag for tap oppstått i utlandet har sitt grunnlag i reelt eller fiktivt tap”, se pkt. 

7.5.3. Departementet har imidlertid lagt større vekt på at dersom tapet er reelt, bør 

skatteyteren ha rett til fradrag, i samme utstrekning som han blir skattepliktig for inntekten, 

og at en dermed også etter sktl. § 2-3(3) skal ha fradragsrett for tap. 

På tross av at ordlyden kun omfatter inntekt, tilsier lovens logikk, jfr. § 10-31 og uttalesene 

i forarbeidene at skatteyter bør innrømmes fradragsrett for tap etter sktl. § 2-3(3). 

Konklusjonen må derfor bli at det også er fradrag for skatt etter sktl. § 2-3(3).   

  

1.4.6 Hvilke finansobjekter er skattepliktig til Norge? 
 

I sktl. § 2-3 (3) bokstav a til d er det regnet opp hvilke finansobjekter skatteplikten ved 

realisasjon i utlandet omfatter. Felles for alle alternativene er at finansobjektene må være 

tilknyttet et norsk selskap. Betyr det at selskapet må være hjemmehørende i Norge, jfr sktl. 

§ 2-2, eller er kravet strengere etter sktl. § 2-3(3)?  

Ordlyden i sktl. § 2-3(3), ”norsk selskap”, tyder på at kravet er strengere enn 

”hjemmehørende” i sktl. § 2-2. Men i ”Skattelovskommentaren 2003/2004” (Brudvik 

2004) uttales følgende på side 84: 

”Ved salg av aksjer vil bestemmelsen bare gjelde når aksjeselskapet er norsk skattesubjekt 

etter § 2-2 første ledd bokstav a eller e” 

Uttalelsen tilsier at det ikke stilles strengere krav i sktl. § 2-3(3) enn i sktl. § 2-2. 

Konklusjonen må derfor bli at med norsk selskap menes et selskap som er hjemmehørende 

i Norge. Det betyr at selskapets ledelse på styrenivå må finne sted i Norge, jfr. Ot.prp.nr.16 

(1991-92) og Utv. 1995 s.481 FIN. 

 

Det sies ingenting i forarbeidene hvorfor en ikke ville omfatte aksjer i utenlandske 

selskaper. Grunnen kan være at behovet for å skattlegge realisert verdistigningen i 

utlandet, for skattyter som har flyttet ut fra Norge, har vært størst for norske aksjer. 
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Hvorfor gjelder ikke sktl. § 2-3(3) bare for aksjer? 

Grunnen til denne lange listen i sktl. § 2-3(3) bokstav a til d er at departementet, jfr. Ot. 

prp. nr. 64 pkt. 7.5.1, mente at skatteplikt ved realisasjon i utlandet ikke bør avhenge av 

om det er aksjer eller andre selskapsandeler som omfattes. Hvis ikke kunne en komme 

unna skatteplikten ved å investere i andre formuesobjekter enn aksjer. Derfor vil reglene få 

anvendelse både på aksjer i norske aksjeselskaper og på andeler i norske selskaper som 

faller inn under lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper av 21. juni 1985 nr. 

83. Tilsvarende får reglene anvendelse på tegningsrett til aksjer, jfr. sktl. § 2-3(3) bokstav 

c, og grunnfondsbevis i sparebanker, gjensidige forsikringsselskaper, kredittforeninger og 

selveiende finansieringsforetak som omfattes av selskapskatteloven av 20.juli 1991 nr. 65 

§ 1-1, jfr sktl. § 2-3(3) 

Reglene har også fått anvendelse på opsjoner eller annet finansielt instrument knyttet til 

aksje eller andel i norsk selskap, jfr bokstav b. Opsjoner er altså et finansielt instrument, 

jfr. ”eller annet finansielt instrument”. I tillegg har bestemmelse også fått anvendelse på 

utstedelsesretter (warrants), terminkontrakter, futurekontrakter og swapavtaler, for å nevne 

noen andre finansielle instrumenter. Dersom opsjoner eller andre finansielle instrumenter 

ikke var omfattet, ville det være mulig å slippe skatt til Norge ved f.eks. å få opsjoner i 

selskapet i stedet for aksjer.   

 

Andel i aksjefond er ikke regnet opp i sktl. § 2-3. Derfor vil en som har vært bosatt i Norge 

og har kjøpt andel i et norsk aksjefond ikke bli skattepliktig til Norge dersom 

vedkommende flytter ut og realiserer andelen.  

 

Om opsjoner som ansatte i et norsk selskap får i forbindelse med at en jobber i selskapet, 

skal omfattes av sktl. § 2-3(3) eller ikke, vil bli drøftet i kapittel 4.  
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1.4.7 Hjemler sktl. § 2-3 (3) skattlegging av aksje ervervet etter utflyttingen? 
 

Bestemmelsen gjelder etter ordlyden sin generelt ved realisasjon av aksjer og andeler innen 

fem år etter utflyttingen. Ordlyden taler dermed for at aksjer ervervet etter utflyttingen skal 

omfattes av sktl. § 2-3(3). 

Men formålet med sktl. § 2-3(3) er som det står i Ot.prp.nr. 64 pkt. 7.4.1 å sikre "...at 

verdistigning på aksjer og andre andeler i norske selskaper opparbeidet av norske 

skattytere, kommer til beskatning i Norge uavhengig av om verdistigningen realiseres 

mens skattyteren er bosatt i Norge eller utlandet”.  

Det betyr at formålet med bestemmelsen taler mot at den også skal omfatte aksjer ervervet 

etter utflyttingen. Men departementet foreslo allikevel at sktl.§ 2-3(3) skulle komme til 

anvendelse uavhengig av om aksjene ble anskaffet før eller etter utflyttingstidspunktet, jfr. 

Ot.prp.nr.64 pkt. 7.5.2. Begrunnelsen var at reglene dermed ble lettere å praktisere, og 

betenkelighetene ved å anvende reglene på aksjer og andre andeler anskaffet etter 

utflyttingen anså departementet som små, siden det dreier seg om en tidsbegrenset 

skatteplikt, fem år etter utflyttingen. Mindretallet i Stortingskomiteen har kritisert dette, jfr. 

Innst.O.nr.89. Dette har blitt gjort rede for ovenfor under pkt. 1.3 ”hensyn og formål”. 

Finansdepartementet har også i et brev av 24. januar 2000 uttalt med henvisninger til 

forarbeidene at sktl. § 2-3 (3) skal gjelde ved realisasjon av aksjer som er ervervet etter at 

skattyteren er flyttet ut, jfr. Utv. 2000 s 551.  Dette blir også lagt til grunn i praksis, jfr. 

Ligningens ABC 1998 s.7. Konklusjonen må dermed bli at sktl. § 2-3(3) også omfatter 

aksjer ervervet etter utflyttingen.  

 

1.4.8 Gevinst- og tapsberegning 
 

Sktl. § 2-3(3) er som nevnt en særbestemmelse som gir Norge beskatningsrett selv om 

skattyteren bor i utlandet. Den sier ingenting om hvordan gevinsten og tapet skal beregnes. 

Her må en gå til andre bestemmelser i skatteloven. 

 

I sktl. kap. 10 finnes regler for inntektsbeskatning av selskapsdeltakere. Og i sktl. §§ 10-30 

flg finnes regler om ”gevinstbeskatning av aksjer m.v.”, jfr. overskriften. Etter sktl. § 10-

30 gjelder bestemmelsene i sktl. § 10-31 til 10-37 for aksjer i aksjeselskaper og 
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allmennaksjeselskaper. Men i annet punktum er det regnet opp hvilke formuesobjekter som 

gjelder likt med aksje. Her er de fleste formuesobjektene som er regnet opp i sktl. § 2-3(3) 

også regnet opp i sktl. § 10-30 første ledd annet punktum. Det betyr at mange av reglene i 

§§ 10-30 til 10-37 får anvendelse på de fleste av formueobjektene som er nevnt i sktl. § 2-

3(3). 

Opsjoner er derimot ikke nevnt. Betyr det at opsjoner ikke omfattes av 

gevinstberegningsreglene i sktl. §§ 10.30 flg? 

Bestemmelsene i sktl. §§10-30 flg. er for det meste en kodifisering av de alminnelige 

gevinstberegningsreglene. Derfor vil de fleste av beregningsreglene som er nevnt her også 

få anvendelse på opsjoner, selv om opsjoner ikke er nevnt spesifikt. Men i sktl. § 9-10 er 

det regler som beregner gevinsten og tapet for finasielle opsjoner, både for kjøperen og 

selgeren. For ikke finasielle opsjoner er det derimot de alminnelige beregningsreglene i 

sktl. §§ 10-30 flg som gjelder.  

For ansatteopsjoner gjelder andre gevinstberegningsregler, se kap. 4 ”sktl § 2-3(3) og 

ansatteopsjoner”.    

 

 

Reglene for å beregne gevinsten og tapet finnes i sktl. § 10-32. Etter første ledd skal 

gevinsten eller tapet ”settes til vederlaget ved realisasjon, fratrukket aksjenes 

inngangsverdi.”  

Hvordan inngangsverdien skal beregnes er det regler om i annet ledd flg. Hovedregelen er 

at inngangsverdien settes til anskaffelsesverdien, eventuelt regulert med et RISK-beløp. 

Hvordan en kommer frem til RISK-beløpet finnes det regler om i sktl. § 10-34. Det som er 

interessant i vår sammenheng er om RISK-reglene får anvendelse for alle formuesgoder 

regnet opp i sktl. § 2-3(3). Regler om dette finnes i sktl. § 10-30.  

 

Etter sktl. § 10-30 får RISK- reglene anvendelse på norske aksjer, andeler i norske 

selskaper og grunnfondsbevis i sparebanker, gjensidige forsikringsselskaper, 

kredittforeninger og selveiende finansieringsforetak, jfr. sktl. § 10-30 (1). For 

tegningsretter i norske selskap gjelder ikke RISK- reglene, jfr. 10-30 (2) Det betyr at for 

formuesobjektene som er regnet opp i sktl. § 2-3(3) bokstav a og d  skal inngangsverdien 

reguleres med et RISK- beløp, mens inngangsverdien for formuesobjektene i sktl. § 2-3(3) 

bokstav c, tegningsrettighetene, gjelder ikke RISK- reglene.  At RISK- reglene også 
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gjelder for grunnfondsbevis har vært kritisert. Grunnen til det er at "prisdannelsen på 

grunnfondsbevis i større grad er avhengig av forventet utbytte enn av oppsamlet, ikke 

utdelt overskudd. At ikke-utdelt overskudd likevel kan regnes med til inngangsverdien, har 

vist seg å kunne lede til nokså umotiverte tapsfradrag,” jfr. (Bedrift, selskap og skatt 2001) 

s. 326)   

 

Gjelder RISK-reglene også for opsjoner? 

Sktl. § 10-30 regner ikke opp opsjoner. Men det har blitt nevnt tidligere at de generelle 

gevinst- og tapsberegningsreglene også må gjelde for opsjoner. Men RISK-reglene kan 

ikke sies å omfattes av disse generelle reglene. RISK var et begrep som kom inn ved 

skattereformen 1992, og var den store nydannelsen i skattelovens gevinst- og 

tapsberegningsreglene. Hadde det vært meningen at opsjoner også skulle vært omfattet av 

reglene, måtte en nevnt det i lovteksten. For finasielle opsjoner har ikke dette noe å si, 

siden finasielle opsjoner har egne beregningsregler i sktl. § 9-10. Men for ikke finasielle 

opsjoner gjelder ikke RISK-reglene Konklusjon må derfor bli at opsjoner ikke omfattes av 

RISK-reglene.  

.    

1.4.9 Skal gevinsten også beskattes som personinntekt? 
 

Sktl. § 2-3(3) sier ingenting om hvilken skattesats gevinsten skal beskattes etter.  Her må vi 

gå til andre steder i skatteloven. Etter sktl. § 10-31 første ledd er gevinst ved realisasjon av 

aksje skattepliktig som alminnelig inntekt. Spørsmålet videre er om gevinsten også er 

skattepliktig som personinntekt.   
 
Regler om personinntekt finnes i sktl kap. 12. Fordel vunnet ved realisasjon av aksjer og 

andeler i selskaper er holdt utenfor sktl. § 12-2 som forteller hva personinntekten skal 

omfatte. Og aksjer og andeler skal også holdes utenfor ved beregning av personinntekt i 

virksomhet og selskap etter sktl. § 12-12, tredje ledd bokstav b. Konklusjonen er derfor at 

formuesgoder som er regnet opp i sktl. § 2-3(3) kun skal beskattes som alminnelig inntekt. 

Om dette også gjelder for ansatteopsjoner, vil bli drøftet senere under kap 4.  �� 
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2 Dansk “exit-tax” 
 

2.1 Innledning 
  
 
Allerede i 1987 fikk Danmark gjennom “skatteflugtspakken” regler som skulle hindre 

skatteflukt for å slippe beskatning av aksjegevinster i Danmark. Reglene er utformet 

annerledes enn i Norge. I stedet for at en person som tidligere har vært bosatt i landet skal 

bli skattepliktig for realisasjon av aksjer 5 år etter utflyttingen, slik det er i Norge, jfr. sktl. 

§ 2-3 (3), inntrer skatteplikten på utflyttingstidspunktet, før aksjene har blitt realisert. Det 

betyr at en blir skattepliktig for en aksjegevinst som en i realiteten ikke har fått.  

 

Også blant de landene som har innført “exit tax”-regler, finnes det ulike varianter av 

reglene. Etter den tyske modellen blir en pålagt å betale skatt av urealisert aksjegevinst 

allerede ved utflyttingen. Her har en ingen mulighet til å få utsatt betalingen. Andre land 

har derimot valgt å gi henstand med betalingen av skatt. Det betyr at en ikke trenger å 

betale skatten med en gang en flytter ut, men kan vente til aksjene realiseres. Bl.a. 

Frankrike og Danmark har valgt denne modellen. Men for å få henstand må noen 

tilleggsvilkår være oppfylt. Bl.a. i Danmark og Frankrike må skattyteren stille 

“betryggende sikkerhet”. En tredje modell gir utflytningslandet også utsettelse av 

beskatningen helt til aksjene realiseres. Men her kreves det ikke at en oppfyller visse 

tilleggsvilkår som bl.a. ”betryggende sikkerhet”, for å få utsettelse. Til tross for at selve 

utflyttingen utløser skatteplikten, foretas det et etteroppgjør hvor formuesobjektets faktiske 

realisasjonsverdi legges til grunn for beskatningen.  Østerrike har valgt å innføre denne 

typen av exit tax reglene, og til dels Danmark.  

 

I Danmark er reglene om “exit tax” hjemlet i “aktieavancebeskatningsloven”, 

lovbekengjørelse nr. 695 av 21.8 2000 § 13 a. ( Bestemmelsen er tatt med som vedlegg.)     
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2.2 Vilkårene i abl. § 13 a 

2.2.1 Generelt 
 

“Ophører en persons skattepligt efter kildeskattelovens § 1 som følge av fraflytning, eller 

bliver en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst 

hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, skal fortjeneste på aktier 

m.v., som den pågældende ejer på tidspunktet for skattepligtsophøret eller flytning af 

skattemæssigt hjemsted, beskattes i samme omfang, som hvis aktierne var afstået på dette 

tidspunktet", jfr. abl. § 13 a (1).  

I korte trekk betyr dette at en ved utflyttingen skal beskatte til Danmark for den urealiserte 

aksjegevinsten. Videre i abl. § 13 a finnes det flere regler som vil bli drøftet i den videre 

fremstillingen. 

  

2.2.2 På hvilket tidspunkt inntreffer beskatningen? 
 
Beskatning av urealisert aksjegevinst skjer i utgangspunkt på det tidspunkt hvor 

vedkommende flytter ut av Danmark. Nærmere bestemt på det tidspunktet når den 

alminnelige skatteplikten etter kildeskattelovens (LBK nr. 185 af 08/05/ 1969) § 1 

opphører som følge av fraflytning til en fremmed stat, Færøyene eller Grønland, jfr. abl. § 

13 a første ledd. Videre finner beskatning sted hvis en person etter 

dobbeltdomisilklausulen i dobbeltbeskatningsavtalene, normalt i avtalens art 4, anses som 

hjemmehørende i en fremmed stat, Færøyene eller Grønland, jfr. abl. § 13 a første ledd. 

 

Er aksjene knyttet til et fast driftssted i Danmark, vil skattyteren likevel ikke bli skattlagt 

for urealisert aksjegevinst selv om han velger å flytte ut av Danmark, jfr. abl. § 13 a annet 

ledd første punktum. Begrunnelsen for denne særregelen er at Danmark bevarer 

beskatningsretten ved realisasjon av aksjene så lenge de anses å være omfattet av det faste 

driftsstedets erversvirksomhet. Derfor er det ikke behov for å beskatte aksjegevinst hvor 

aksjene er tilknyttet et fast driftsted. Beskatning av aksjene skjer på det tidspunkt hvor 

aksjene ikke lenger tilhører et fast driftsted i Danmark, jfr. abl. § 13 a annet ledd, fjerde 

punktum.  
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2.2.3 Hvilke formuesgoder gjelder abl. §13 a for? 

 
I utgangspunktet får abl. § 13 a anvendelse på de verdipapirer som er nevnt i abl. § 1. I 

tillegg til å gjelde for aksjer får reglene i abl. § 13 a anvendelse på “anparter i 

anpartsselskaber, andelsbeviser, konvertible obligationer, omsettelige 

investeringsforeningsbeviser og lignende verdipapirer“, jfr. abl. §1. 

 

Som nevnt, er hovedregelen at aksjer som anskaffes etter utflyttingen ikke skal beskattes 

etter dansk “exit tax”, jfr abl. § 13 a første ledd. I abl. § 13 a trettende ledd er det gjort 

unntak fra dette. Her skal også “aktier”, “aktieretter” og “tegningsretter" som er tildelt den 

skattepliktige etter utflyttingen anses for ervervet samtidig med moderaksjene hvis 

aksjonæren velger å få skatten omberegnet ved senere realisasjon etter åttende ledd.  Disse 

reglene er en presisering av reglene om anskaffelsestidspunktet for aksjer, der er ervervet 

ved utnyttelse av aksjeretter eller tegningsretter.  

  

De danske reglene er dermed nesten identiske med de norske reglene når det gjelder hvilke 

formuesobjekter som omfattes, se sktl. § 2-3(3).   

Hovedforskjellene mellom norske og danske regler når det gjelder hvilke formuesobjeker 

som omfattes, er at de norske reglene kun gjelder for formuesobjekter i norske selskaper, 

mens de danske reglene også gjelder aksjer i utenlandske selskaper. Og videre at de danske 

reglene ikke får anvendelse på formuesobjekter ervervet etter utflyttingen, dersom man ser 

bort fra unntaket i abl. § 13 a trettende ledd. Ellers er det ikke noen forskjell mellom typer 

av verdipapirer de danske og norske reglene får anvendelse på. 

Hva er grunnen til at sktl. § 2-3(3) bare gjelder i forhold til aksjer i norsk selskaper, mens 

de danske “exit-tax"-reglene også gjelder for aksjer i utenlandske selskaper?  

 

Reglene i abl. § 13 a gir Danmark rett til å skattlegge aksjegevinster etter den alminnelige 

skatteplikten siden en fortsatt anser vedkommende for å være bosatt i Danmark. Etter 

globalinntektsprinsippet skattlegges alle typer av inntekter og gevinster uansett om de er 

opptjent i innlandet eller i utlandet. De norske reglene i sktl. § 2-3(3) gir Norge begrenset 

skatteplikt for inntekter som er opptjent i Norge. Men betyr det at Norge ikke har mulighet 
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til også å beskatte aksjer i utenlandske selskaper? 

Til tross for at de norske reglene kun gir begrenset skatteplikt, er ikke det til hinder for at 

Norge også kunne ha valgt å omfatte utenlandske selskaper. Skillet mellom 

globalinntektsprinsippet og begrenset skatteplikt kan derfor ikke forklare ulikheten. 

Tidligere har jeg nevnt at grunnen til at de norske reglene bare omfatter aksjer i norske 

selskaper, kan være at behovet har vært størst for norske aksjer, jfr. kap.1 "skatteloven §2-

3(3)".  

 

2.2.4 Hvem er skattepliktig etter abl. §13 a? 

 
Utgangspunktet etter abl. § 13 a er, på samme måte som i sktl. § 2-3 (3), at det kun er 

fysiske personer som omfattes av “exit tax” reglene, jfr. abl. § 13 a første ledd. Og 

tilsvarende de norske reglene, må vedkommende som utgangspunkt vært bosatt i Danmark 

før han flytter ut. Skattyteren må altså ha hatt alminnelig skatteplikt til Danmark. Men i et 

tilfelle vil fysiske personer med begrenset skatteplikt til Danmark også omfattes av reglene 

om ”exit tax”, nemlig hvor personen eier aksjer i en del av en virksomhet som har fast 

driftsted i Danmark, jfr. abl. § 13 a annet ledd tredje punktum. Disse reglene gjelder 

tilsvarende for selskaper. Det betyr at selskaper med begrenset skatteplikt til Danmark vil 

kunne omfattes av reglene, mens selskaper med alminnelig skatteplikt aldri vil bli 

skattepliktig etter “exit tax”-modellen i Danmark.   

Har Norge tilsvarende regler? 

Selskaper kan aldri bli beskattet til Norge etter sktl. § 2-3(3). Bestemmelsen gjelder bare 

for fysiske personer. Men selskaper kan bli skattepliktig ved utflytting etter sktl. §§ 14-60 

flg. Reglene her innebærer som hovedregel at såkalte overavskrivninger av driftsmidler 

beskattes dersom utflytingen skjer fire år etter at driftsmiddelet ble påbegynt avskrevet, jfr. 

sktl. §§ 14-60 og 14-64. Se også Utv. 2001 s. 928.  

  

Hvor lenge må skattyteren vært skattepliktig til Danmark for å bli skattlagt etter abl § 13 a? 

Personer som har vært skattepliktig etter kildeskatteloven § 1 eller § 2 første ledd litra d, 

eller selskaper som har vært skattepliktig etter selskabsskattelovens (Lovbekendtgørelse 

nr.111 af 19. februar 2004) § 2 første ledd litra a for en eller flere perioder på mindre enn 5 

år innen for de siste 10 årene før utflytningen, vil ikke bli skattlagt etter “exit tax” reglene i 

abl. § 13 a, jfr. abl. § 13 a fjerde ledd første punktum.  
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På dette punktet er reglene annerledes enn i Norge. Etter de norske reglene er det nok at 

skattyteren har vært “bosatt” i Norge, jfr. sktl. § 2-3(3). Mer enn 183 dager i løpet av en 12 

månedersopphold i Norge vil alltid resultere i at kravet til “bosatt” er oppfylt, selv om 

oppholdet er midlertidig, jfr. sktl. § 2-1 (2).  

Hvorfor er reglene på dette punktet annerledes i Danmark enn i Norge?  

Det kan ha noe med at exit tax reglene er inngripende, og at personer som bare har hatt 

kort opphold i Danmark vil rammes hardt dersom en ved utflyttingen måtte beskatte for 

urealiserte aksjegevinster.    

  

Er det mulig å unngå skatteplikten ved å gi bort aksjer til ektefellen før utflytting? Hvis ja, 

ville det vært en stor fordel dersom vedkommende oppfylte kravene til beskatning etter 

abl. § 13 a, mens ektefellen ikke gjorde det, forutsatt at ektefellen blir boende i landet. Men 

her har lovgiver sagt at ektefeller vil bli identifisert, jfr. abl. § 13 a fjerde ledd annet 

punktum. Loven har ingen tilsvarende regler for andre familiemedlemmer.  

 

2.2.5 Henstand med betaling av skatt og kravet til “betryggende sikkerhet” 
 

Hensikten med reglene om henstand er å unngå at skattyteren får likviditetsproblemer når 

han flytter ut av landet. Dersom skattyteren har en stor urealisert gevinst ved utflyttingen 

og det blir gitt henstand med betaling av skatt, og aksjene senere selges med stort tap, kan 

det likevel oppstå likviditetsproblemer. Dette vil særlig gjelde dersom vederlaget for 

aksjene er mindre enn skattekravet. Danmark har løst dette gjennom reglene i abl. § 13 a 

åttende ledd. Der oppstilles det en valgmulighet for skattyteren. Han kan da enten velge å 

betale skatt av den gevinsten som ble beregnet ved utflyttingen eller gevinsten ved den 

senere realisasjonen. Disse reglene vil bli drøftet senere   

 

Reglene om henstand med betaling av skatt finnes i abl. § 13 a femte og sjette ledd. Før 

1999 måtte en søke om tillatelse for å få henstand med betaling av skatt. Men ved lov nr. 

166 av 24/3 1999 "Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, toldloven, lov om 

fonde og visse foreninger samt lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v.", er 

reglene blitt endret, slik at en automatisk får henstand dersom kriteriene i abl. § 13 a er 

oppfylt.   
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Etter abl. § 13 a kan det som nevnt innrømmes henstand med betalingen av skatt dersom 

det stilles “betryggende sikkerhet“. Hva denne sikkerheten kan bestå i er angitt i abl. § 13 a 

sjette ledd, bl.a. aksjer, børsnoterte obligasjoner, garanti eller annen sikkerhet etter 

skatteministerens bestemmelser. Da oppregningen må anses som uttømmende, medfører 

det bl.a. at ikke børsnoterte “aksjer” ikke kan stilles som sikkerhet. 

I følge ordlyden skal sikkerheten stå i “passende forhold til henstandsbeløpet“, jfr. abl. § 

13 a sjette ledd annet punktum. Det må altså være en sammenheng mellom verdien på 

gjenstanden en stiller til sikkerhet og henstandsbeløpet. Spørsmålet om sikkerheten anses 

tilfredstillende, avgjøres av skatteministeren.   

Henstandsbeløpet vil forfalle til betaling når aksjene realiseres eller ved aksjeeierens død, 

jfr. abl. § 13 a femte ledd.  

 

Ellers nevnes det at det skal “beregnes et tillægg til henstandsbeløbet fra forfaldstiden for 

skatten pålignet etter stk. 1, indtil henstandsbeløbet forfalder“, jfr. abl. § 13a femte ledd. 

Tidligere var det ikke sammenfall mellom tidspunktet for meddelsen av henstanden og 

forfallstidspunktet for de skatter som det gis henstand med. Derved ville tilleggets størrelse 

bl.a. avhenge av hvor lenge forhandlingene mellom skattyteren og skattemyndighetene 

holdt på for å avgjøre sikkerhetsstillelsen. Dette kunne skape et incitament til å hale ut 

forhandlingene. Danmark fikk derfor i stedet regler om at beregne tillegget fra skattens 

forfallstidspunkt, jfr.(Betænkning over Forslag til lov om ændring af 

aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og lov om særlig innkomstskat, BTL 208.)  

Dette tillegget er en slags rente som fastsettes pr 1 januar hvert år, jfr. abl. § 13 a femte 

ledd.  Denne renten skal betales samtidig med henstandsbeløpet. Betales ikke 

henstandsbeløpet og tillegget rettidig, forrentes det forfalne beløp med en tilleggsrente på  

0.4 prosentpoeng pr. påbeynt måned fra forfallsdagen å regne.  

 

Selv om de materielle kriteriene er oppfylt, vil det allikevel ikke bli gitt henstand dersom 

selvangivelsen ikke er levert ved fraflytningen. Selvangivelsen skal leveres inn i 

overensstemmelse med de danske ligningslovsreglene mv., jfr. reglene i §§ 20 flg. ( 

bekendtgørelse. nr 873 av 17/10 1994). Etter disse reglene skal selvangivelsen som 

utgangspunkt leveres innen utgangen av måneden etter den måned, hvor skatteplikten 

opphører.  
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2.2.6 Gevinst- og tapsberegning 
 
Siden aksjene ikke blir realisert, foreligger det ikke et realisasjonstidspunktet for 

beregningen av aksjegevinsten. Etter abl. § 13 a tredje ledd skal oppgjørstidspunktet i 

stedet være tidspunktet hvor skatteplikten til Danmark opphører eller ved flytting av 

skattemessig hjemsted. Altså det tidspunktet skatteplikten utløses. Abl. § 13 a har ingen 

regler for hvordan gevinsten og tapet skal beregnes. For å beregne gevinsten og tapet må 

en gå til de alminnelige aksjebeskatningsreglene.   

  

Tidligere års realiserte tap som etter de danske reglene er fradragsberettiget, kan trekkes 

fra den fortjenesten som er skattepliktig etter abl. § 13 a ved utflytningen. Men tap etter 

abl. § 13 a ved fraflytningen kan likevel bare fradas i fortjeneste på andre aksjer som er 

omfattet av abl. § 13 a første ledd, jfr. abl. § 13 a tredje ledd annet punktum. Det betyr at 

selv om en selger aksjer med gevinst det samme året som en flytter ut, kan en ikke fradra 

det urealiserte tapet en får ved utflyttingen. Her kan en bare fradra tapet mot gevinst som er 

skattepliktig etter abl. § 13 a. Dette er en unntaksregel i forhold til de alminnelige gevinst- 

og tapsberegningsreglene som en har i Danmark. Jeg vil vise hvordan reglene er gjennom 

et eksempel: En person kjøper to aksjer i forskjellige selskaper i år null. I år 1 selger han en 

aksje med stor gevinst. Samme året flytter vedkommende ut fra Danmark. Han har et 

urealisert tap på den aksjen som han ikke har solgt. Dette tapet kan han ikke trekke fra på 

den gevinsten han hadde på den andre aksjen han solgte samme året. Men hadde han ikke 

realisert den første aksjen, kunne han ved utflyttingen ha motregnet den urealiserte 

gevinsten i den ene aksjen mot det urealiserte tapet i den andre aksjen.  

  

2.2.7 Etterfølgende realisasjon 
 

Skattyteren kan selv velge om han på realisasjonstidspunktet vil betale skatt av den 

fortjeneste han da får, i stedet for gevinsten han hadde ved utflyttingen, jfr. abl. § 13 a 

åttende ledd. Har en person ved utflyttingen en urealisert gevinst på 100, må han betale 

skatt på denne gevinsten ved utflyttingen. Men dersom skattyteren senere realiserer aksjen 

og kun får en gevinst på 80, kan han velge å betale skatt av de 80 istedenfor. Dette kan 
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skape incitament til å redusere verdien på aksjene før aksjen realiseres, f.eks. gjennom 

utbytteutdeling. Abl. § 13 a åttende ledd har ulike regler for å hindre dette.   

 

Begrunnelsen for denne valgfriheten er todelt. Dels at verdistigningen på aksjene etter 

utflyttingen ikke er skattepliktig etter abl. § 13 a, dels at den skattepliktige ikke skal stilles 

dårligere enn han ville gjort dersom skatteplikten for verdistigningen hadde vært 

opprettholdt.  Omberegningen etter abl. § 13a åttende ledd kan foretas uavhengig av om 

det er gitt henstand til den skattepliktige eller ikke.  

Reglene i abl. § 13 tredje ledd annet punktum, om at urealisert tap bare kan fradras i 

fortjeneste på andre aksjer som ikke er realisert på utflyttingstidspunktet, gjelder også hvor 

skattepliktige velger å gjøre opp fortjenesten eller tapet på realisasjonstidspunktet, jfr. abl. 

§ 13 a åttende ledd annet punktum. 

 

Har det blitt delt ut utbytte etter at en har flyttet ut fra Danmark, skal det ved beregningen 

av realisasjonssummen legges til et beløp tilsvarende utbyttet. Har en ved realisasjonen fått 

en gevinst på 80 og en i perioden frem til realisasjonen fått et utbytte på 10, skal den 

skattbare gevinsten etter abl. § 13 a åttende ledd være 90. Men denne særregelen får bare 

anvendelse dersom “den danske skat af udbyttet er nedsat efter bestemmelsene i en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med fremmed stat, Færøerme eller Grønland og 

udbytterne ikke medregnes til den skattepligtige indkomst i denne stat“, jfr. abl. § 13 

åttende ledd fjerde punktum. Det betyr at en bare skal legge utbyttet til 

realisasjonssummen dersom en slipper å betale skatt av utbytte til den staten en har flyttet 

til, og en slipper å betale skatt av utbyttet til Danmark fullt ut. Hadde en ikke hatt 

særregelen i fjerde punktum, ville det resultert i dobbeltbeskatning, siden en da måtte betalt 

skatt av utbyttet to ganger. Det gjelder både når utbyttet blir betalt, og ved at en øker 

aksjegevinsten ved å legge utbyttet til skattegrunnlaget.  

    

Disse vernsreglene gjelder bare i forhold til danske aksjer. Det fremgår ikke klart av 

ordlyden, men det er allikevel gjeldene rett, jfr. (Michaelsen 2002) s. 341. Dette har blitt 

kritisert, siden det skaper et incitament til å kjøpe utenlandske verdipapirer i stedet for 

danske, se (Michelsen 2002) s. 341. Derfor er det foreslått at reglene blir endret til også å 

omfatte utenlandske aksjer, jfr. (betenkning nr. 1392- Redegjørelse fra arbeidsgruppen til 

gennemgang af aktieavancebeskatningslovenm Skatteministeriet, September 2000 p. 43 
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ff.). Dette forslaget er ennå ikke vedtatt.  

 

Dersom det har blitt betalt for mye skat etter abl. § 13 a åttende ledd, skal det 

tilbakebetales med skattefri rentegodtgjørelse på seks prosent pro anno fra 

betalingstidspunktet, jfr. abl. § 13 A tolvte ledd  

 

2.2.8 Tilbakeflytting til Danmark 
 

Hva skjer med skatteplikten dersom skattyteren velger å flytte tilbake til Danmark? 

Dersom skatteplikten etter “exit-tax”-reglene opprettholdes, vil resultatet kunne bli 

dobbeltbeskatning. Grunnen til det er at skattyteren også skal betale skatt når han etter 

tilbakeflyttingen realiserer aksjene i Danmark, jfr. globalinntektsprinsippet. For å unngå 

det, har Danmark regler i abl. § 13 a tiende ledd som sier at plikten til å betale skatt av 

aksjer som ikke er realisert bortfaller i de tilfellene hvor skattyteren på ny får skattemessig 

hjemstad i Danmark. Ved senere realisasjon, skal gevinsten og tapet beskattes etter de 

alminnelige reglene, jfr. abl. § 13 a tiende ledd siste punktum. 

 

Har skattyteren ikke valgt å få henstand med betalingen av skatt ved utflyttingen, skal det 

skje en tilbakebetaling av skatt som vedkommende har betalt ved utflyttingen, når 

skatteplikten bortfaller etter abl. § 13 a tiende ledd. Og en skal få en rentegodtgjørelse på 

seks prosent pro anno, jfr. abl. § 13 a tolvte ledd annet punktum 

   

 

2.2.9 Omvendt kredit 
 

Mange land beskatter etter globalbeskatningsprinsippet, f.eks. Norge.  Dersom en person 

som har vært bosatt i Danmark, flytter til et annet land som beskatter etter 

globalbeskatningsprinsippet, og som har hjemmel til å skattlegge aksjegevinster, må han 

betale skatt til dette landet for gevinst ved salg av aksjer., uansett om det er aksjer i danske 

eller andre lands selskaper. Dette vil resultere i dobbeltbeskatning dersom vedkommende i 

tillegg skal betale skatt i Danmark på de samme aksjene ved utflytting.   

 

Dette er forsøkt hindret gjennom reglene om omvendt kredit i abl. § 13 a niende ledd. Det 
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oppnås ved at den skatten som er betalt av aksjegevinst i tilflytningslandet, kan trekkes fra 

den danske skatten som blir betalt i henhold til abl. § 13 a. For å få adgang til å fradra 

skatten må den skattepliktige godtgjøre at den skatt som er betalt i utlandet, vedrører den 

fortjeneste som er beskattet til Danmark etter abl. § 13 a, jfr. abl. § 13 a niende ledd første 

punktum. Det er altså skattyteren som har bevisbyrden for at en har betalt skatt av den 

samme gevinsten. 

Fradragsbeløpet kan heller ikke overstige den skatten som vedkommende skal betale til 

Danmark ved utflytningen, jfr. abl. § 13 a niende ledd annet punktum. Det er helt vanlig at 

en stat ikke vil gi mer kredit enn det skattyteren har betalt i skatt.  

 

Er det inngått skatteavtale mellom Danmark og den fremmede stat, Færøyene eller med 

Grønland, skal det ikke gis større kredit enn det beløp som denne staten har et “ubetinget 

krav på” etter skatteavtalen, jfr. abl. § 13 a niende ledd tredje punktum. Har skattyteren 

betalt mer skatt enn det tilflyttingsstaten har krav på, kan han allikevel ikke få fradra et 

større beløp i Danmark enn det tilflyttingsstaten har “ubetinget krav på”. Men dette er ikke 

særlig praktisk, siden det er sjelden skattyteren betaler mer skatt enn det staten har krav på. 

 

Men i ett tilfelle innrømmes det ikke kredit. Det gjelder hvor aksjene er omfattet av et fast 

driftsted i Danmark, jfr. abl. § 13 a niende ledd. Grunnen til det er at Danmark i disse 

tilfellene har beskatningsrett som kildeland etter mønsteravt. art. 13 annet ledd, og da vil 

det ikke være beregnet noen "exit tax", og dermed er det ikke behov for reglene om kredit . 

 

Bestemmelsen i abl. § 13 a niende ledd inneholder altså en forutsetning om at det er 

domisillandet som har den primære beskatningsretten for aksjegevinster. Selv om hensynet 

til skattyteren er ivaretatt gjennom reglene om kredit, mener Henrik C. Ketelsen (TFS. 

1990 nr 409, skat/Udland 1991 nr. 1 og skat/Udland 1991 nr.177.) at Danmark i stedet for 

å gi kredit etter abl. § 13 a niende ledd, burde slutte med å beskatte urealiserte 

aksjegevinster. Begrunnelsen til Henrik C. Ketelsen er at domisillandets beskatningsrett 

etter mønsteravt. art 13 femte ledd er en eksklusiv beskatningsrett, jfr. pkt. 6 i 

OECDkomm.  til art. 23 A og 23 B.    

  

 

I de nyere skatteavtalene Danmark har inngått, bl.a. med De nordiske land, Pakistan og 
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Egypt, har Danmark valgt å ta forbehold om beskatningsrett etter abl. § 13 a.  

Vil dette forbeholdet resultere i at Danmark ikke lenger skal gi kredit etter abl. § 13 a 

niende ledd? 

Forbeholdet gir ihvertfall Danmark rett til å beskatte etter “exit-tax”-reglene i abl. § 13 a 

ovenfor de landene Danmark har tatt forbehold, hvis det skulle være tvil om det. Men om 

Danmark dermed ikke er forpliktet til å gi kredit etter abl. § 13 a niende ledd er ikke helt 

klart. Som sagt ovenfor skal det ikke gis et større fradrag enn det den annen stat har “et 

ubetinget krav på at oppebære” etter skatteavtalen, jfr. abl. § 13 a niende ledd. Derfor må 

en gå til skatteavtalen for å avgjøre om Danmark skal gi kredit eller ikke. Dersom en med 

forbeholdet mener at den annen stat ikke har rett til å beskatte aksjegevinster, må en forstå 

bestemmelsen i abl. § 13 slik at Danmark ikke trenger å gi kredit. Det danske forbeholdet i 

NSA. har ikke karakter av at de andre landene ikke har beskatningsrett. Etter NSA. art. 13 

nr. 7 er det aksjeselskapets hjemsteds stat som har beskatningsretten til aksjegevinster når 

en person realiserer aksjen innen fem år etter at vedkommende har flyttet fra et nordisk 

land til et annet nordisk land. Dersom en person flytter fra Danmark til Norge og realiserer 

aksjer i et norsk selskap innen fem år etter utflyttingen, har Danmark beskatningsrett etter 

abl. § 13 a, mens Norge har beskatningsrett etter globalinntektsprinsippet i sktl. §§ 2-1 og 

2-2. Men etter NSA. er det Norge som har beskatningsretten siden selskapet er 

hjemmehørende i Norge. Danmarks forbehold i NSAprot. III har altså ikke den konsekvens 

at det kun er Danmark som har beskatningsrett etter NSA. art. 13. Forbeholdet betyr bare 

at Danmark også har rett til å beskatte etter “exit tax”- reglene, mens Norge i dette tilfellet 

har rett til å beskatte etter NSA. Dersom Danmark ikke trenger å gi kredit etter abl. § 13 

niende ledd, vil det kunne resultere i dobbeltbeskatning. Etter ordlyden tyder det på at 

Danmark skal gi kredit, siden den annen stat har “et ubetinget krav” til å beskatte 

aksjegevinster etter skatteavtalen. Men Aage Michelsen mener at det følger generelt av 

forbeholdet at Danmark ikke skal gi kredit, jfr SR-Skat 1990 p.43 note 17, og (Aage 

Michelsen 2003),s. 344. 

 

Her vil jeg legge større vekt på ordlyden i abl. § 13 a enn juridisk teori. Konklusjonen må 

dermed bli at Danmark skal fortsette å gi kredit selv om de har tatt forbehold i 

skatteavtalene.     
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3 Forholdet mellom intern rett og skatteavtaler 

3.1 Innledning 
 

I den videre fremstillingen vil jeg først se på forholdet mellom sktl. § 2-3(3) og 

skatteavtalene, før jeg går inn på forholdet mellom “exit tax”-reglene i Danmark og 

skatteavtalene. Det blir vanskelig å gå igjennom alle skatteavtalene Norge og Danmark har 

inngått. Derfor tar jeg utgangspunkt i mønsteravt.  

 

3.2 Norsk rett 
 

3.2.1 Rangforholdet mellom skatteavtaler og formelle lover 

 
Skatteavtaler er traktater som blir inngått mellom stater. Hovedformålet med skatteavtalene 

er å hindre dobbeltbeskatning. De blir som oftest inngått mellom to stater (bilaterale), men 

det finnes eksempler på skatteavtaler som er multilaterale, f.eks. NSA.  

Etter en “dualistisk” oppfatning er ikke skatteavtaler en del av den nasjonale retten hvis de 

ikke er inkorporert i den nasjonale retten. .  

 

I skatteavtalene er det gjort mange unntak fra skattelovgivningen i Norge. Og etter lex 

superior- prinsippet må skatteavtalene minst ha samme trinnhøyde som lov for at 

skatteavtalene skal ha gyldighet ovenfor de nasjonale domstolene. Gjennom lov av 28.juli 

1949 nr 15 (”Lov om adgang for Kongen til å inngå overenskomster med fremmede stater 

til forebyggelse av dobbeltbeskatning m.v.”) har Norge valgt å vedta en generell lov som 

gjør at de avtaler Kongen med Stortingets samtykke inngår, automatisk blir norsk rett med 

trinnhøyde som formell lov. 

 

I Norge har spørsmålet om rangforholdet mellom skattelovgivning og skatteavtaler aldri 
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vært noe stort tema.  Noe av grunnen til det er at Norge etter presumsjonsprinsippet tolker 

loven slik at den ikke er i strid med skatteavtalen.  Og en må også anta at lovgiveren i 

Norge ikke har til hensikt å vedta en lov som strider mot skatteavtalen. Men det finnes 

likevel tilfeller i andre land, f.eks USA, hvor en bevisst vedtar en ny lov som er i strid med 

en eldre dobbeltbeskatningsavtale (“treaty-override”). Og der forutsettes det at loven skal 

gå foran skatteavtalene. 

I andre land, f.eks Nederland, har skatteavtaler høyere trinnhøyde enn lov, og da vil 

problemet om motstrid mellom skatteavtaler og lov aldri bli aktuelt. 

 

 

3.2.2 Forholdet mellom sktl § 2-3 (3) og mønsteravt. 
 

Mønsteravt. har ingen bestemmelser om aksjegevinster. Derfor vil den alminnelige regel i 

mønsteravt. art. 13 (5), som omhandler løsøre, også få anvendelse for aksjegevinster. Etter 

mønsteravt. art. 13 (5) er det aksjonærens hjemstat som har beskatningsretten. Det betyr at 

en person som flytter fra Norge til et annet land og realiserer aksjene der, skal etter 

mønsteravt. skattlegges i denne staten. Dette gjelder uavhengig av om skattyteren har 

aksjer i norske eller utenlandske selskaper. 

 

Dermed vil det være motstrid mellom sktl. § 2-3 (3) og mønsteravt. art. 13 (5) dersom en 

person flytter fra Norge og realiserer aksjer i norske selskaper innen fem år etter 

utflyttingen. Grunnen er at Norge har intern hjemmel til å skattlegge gevinsten, mens 

skatteavtalen gir bostedsstaten beskatningsretten.  

  

Men mønsteravt. er bare en mal som statene kan ta utgangspunkt i når de skal inngå 

skatteavtaler. Statene kan selv velge andre alternativer. Og siden mønsteravt. art. 13 (5) 

gjør det lønnsomt å flytte til et annet land med lavere skattesats, og det er det Norge har 

prøvd å hindre gjennom sktl. § 2-3(3), har Norge i de fleste nyere skatteavtaler valgt andre 

løsninger enn mønsteravt. art. 13 (5). I NSA. art. 13 (7) er det selskapets hjemstat som har 

beskatningsretten fem år etter utflyttingen til et annet nordisk land. Her er reglene 

tilsvarende lik sktl. § 2-3(3), og det er dermed ikke noen motstrid mellom intern rett og 

NSA. Sverige har også tilsvarende regler. 

 

                                                                                                                                                                               27



 

I andre skatteavtaler har Norge innført en mellomløsning. Etter disse avtalene, bl.a. 

skatteavtalen med England og USA, har kildestaten, utflyttingslandet beskatningsrett for 

aksjegevinster dersom to vilkår er oppfylt. For det første må en realisere mer enn 25 

prosent av aksjene. For det andre må mer enn 50 prosent av de næringsvirksomhetens 

eiendeler befinne seg i den staten selskapet er hjemmehørende, jfr bl.a. skatteavtalen med 

UK art. 13 (5). Dersom disse vilkårene ikke er oppfylt, vil aksjonærens hjemstat har 

beskatningsretten, og det vil være i strid med sktl. § 2-3 (3).  

 

 

3.3 Dansk rett 

3.3.1 Innledning 
 
Ved lov nr. 945 af 23. november 1994 ble dobbeltbeskatningsaftaleloven av 31. mars 1953 

opphevet. Før 1994 fikk avtalene som regjeringen inngikk, på lik linje som i Norge, 

automatisk trinnhøyde som formell lov. Nå må dette gjennomføres ved lov for hver gang 

en skatteavtale blir inngått.  

Reglene er ellers på andre områder nesten lik de norske.  Men hvordan rangforholdet er 

mellom skatteavtaler og nyere lovgivning vil jeg komme nærmere inn på senere i 

oppgaven. Her er reglene litt annerledes enn i Norge. 

 

 

3.3.2 Forholdet mellom abl. § 13 a og mønsteravt. 

 
Selv om utgangspunktet er at lovgivningsmyndigheten ikke har til hensikt å vedta lover 

som er i strid med skatteavtalen og at en prøver å fortolke bort motstriden, har det vært 

omdiskutert om bestemmelsen i abl. § 13 a er forenlig med de skatteavtalene som var 

inngått forut for abl. Den første problemstillingen jeg vil gå inn på, er om det foreligger 

noen motstrid mellom abl. § 13 a og mønsteravt. art. 13.  

 

Det har vært mye diskutert, både i Danmark og i utlandet, om bestemmelsen i abl. § 13 a 

om beskatning av urealiserte aksjegevinster ved utflytting, er i strid med skatteavtalene. 

Etter mønsteravt. art. 13 (5) er det domisilstaten som har en eksklusiv beskatningsrett til 
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aksjegevinster ved realisasjon.   

De som mener at abl. § 13 a ikke er i strid med mønsteravt. art. 13, deriblant 

skatteministeren i Danmark, anfører som argument OECDkomm. § 6 til art. 13. Der 

forutsettes det at det kan skje beskatning av verdistigning på en aksje, til tross for at aksjen 

ikke er realisert. Det fremgår også av § 6 at det er intern rett som skal avgjøre om 

realisasjon har funnet sted. Danmark kan dermed, i stedet for realisasjon, ha utflytting som 

tidspunkt for beskatning.   

Et annet argument er at skatteavtalene skal bestemme hvilket land som har 

beskatningsretten ved realisasjon av aksjer. Beskatning ved utflytning etter “exit tax”-

regler skjer på aktiva som ikke er realisert. Derfor vil “exit tax” ikke være i strid med 

skatteavtalene, siden det ikke faller inn under det skatteavtalene regulerer, jfr de Broes 

generalrapport- (IFA rapporten 2002) s 65 pkt. 4.3.1.   

Hovedargumentet som anføres til støtte for skatteministerens syn, er at Danmark etter 

skatteavtalene er domisillandet på beskatningstidspunktet. Skattyteren har ikke flyttet ut på 

beskatningstidspunktet, og dermed vil ikke skatteavtalen få anvendelse. Da kan det heller 

ikke foreligge noen konflikt mellom abl. § 13a og mønsteravt, se (IFA rapporten 2002) s. 

65.  

  

Henrik C. Ketelsen er en  av dem som kritiserer disse oppfatningen , jfr Skat/Udland 1991 

nr.1. Han mener at det ikke har noen betydning om Danmark etter skatteavtalen er 

domisilland eller ikke ved beskatningen etter abl. § 13 a. Det avgjørende må være om 

Danmark traktatsrettslig er forpliktet til ikke å anvende et annet kriterium for beskatning 

enn realisasjonsprinsippet. 

 

En kan også stille spørsmålstegn ved om beskatningstidspunktet etter abl. § 13 første ledd, 

utflyttingstidspunktet, er det endelige beskatningstidspunkt, siden det er mulig å omgjøre 

beskatningstidspunktet etter abl. § 13 a åttende, realisasjon av aksjene, og tiende ledd, 

tilbakeflytting til Danmark.   

(Etter abl. § 13 a åttende ledd forutsettes det at domisillandet har en eksklusiv 

beskatningsrett også for verdistigning før vedkommende flyttet ut av Danmark. Og de Broe 

mener i (IFA-rapporten 2002) s. 65 at OECDkomm § 6-10 til  mønsteravt. art. 13 ikke 

støtter synspunktet om at utflytningslandet har rett til å beskatte urealiserte aksjegevinster 

ved emigrasjon. Tvert imot mener de Broe, ved å vise til § 21 i OECDkomm. til art. 13 og 
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§ 6 i OECDkomm. til art. 23, at det bare er den staten hvor vedkommende er bosatt ved 

realisasjonen av aksjene som har beskatningsrett.)  

 

Et av hovedmålene med “exit tax” er å hindre at folk flytter ut for å slippe skatt. Ifølge §§ 

8 og 9 i OECDkomm. til mønsteravt. art. 1 er emigrasjon med det formål å realisere aksjer 

skattefritt i et annet land i strid med en skatteavtale. Og etter den samme OECDkomm. § 

23 til art. 1 vil de fleste stater vurderer å vedta interne regler som skal hindre denne type 

skatteflukt. Men i OECDkomm. § 10 til art. 1 er det foreslått at de ulike statene avtaler i 

skatteavtalene at de interne regler, f.eks. reglene om “exit tax”, skal gjelde uavhengig av 

skatteavtalen. Men få av de landene som har regler om “exit tax”, har tatt slike forbehold. 

Danmark har tatt forbehold i 15 skatteavtaler, Tyskland 3, se (IFA-rapporten) s. 66, fotnote 

nr. 60. Men Danmark har allikevel i de senere år valgt å ta forbehold ved inngåelsen av 

nyere skatteavtaler, jfr. F.eks. NSA. Det kan tyde på at Danmark, til tross for at 

skatteministeren ikke mener at det foreligger noen motstrid, er usikker på om 

beskatningsretten etter abl. § 13 a er forenelig med mønsteravt. art. 13 (5). Men en annen 

grunn kan være at Danmark velger å følge oppfordringen i OECDkomm. § 10 til art. 1. Og 

siden dette temaet om "exit tax" i de senere årene har blitt så aktuelt, og det er så store 

uenigheter om reglene er i strid med skatteavtalene, vil Danmark gjøre de landene som de 

inngår skatteavtale med oppmerksomme på at de har regler om “exit tax”.Det er derfor 

etter min mening ingen konflikt mellom skatteministerens uttalelser og det at Danmark tar 

forbehold om "exit tax". 

 

Det jeg legger størst vekt på er at Danmark på utflyttingstidspunktet er domisillandet etter 

skatteavtalen. Og siden skattyteren ikke har flyttet ut fra Danmark på 

beskatningstidspunktet, vil ikke skatteavtalen få anvendelse.  

Konklusjonen må dermed bli at det ikke er noen konflikt mellom abl. § 13 a og 

mønsteravt. art. 13.   

  

I de siste årene har flere land innført regler om "exit tax",  og det er ventet at flere land vil 

vedta denne type regler, jfr. (IFA- rapporten) s. 66. Derfor er det behov for å utlede regler 

mellom OECD- landene for å hindre dobbeltbeskatning eller ikke beskatning. 

Som R.Betten har nevnt i artikkelen “Income Tax Aspects of Emigration and Immigration 

of Individuals“, IBFD Publications, 1998, s. 101, er det to måter å angripe problemet på. 
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Enten å bruke den modellen som OECD bruker nå i art 13. (5), nemlig å gi domisillandet 

eksklusiv beskatningsrett.  Eller formulere art. 13 (5) slik at beskatningsretten til 

aksjegevinst fordeles mellom fraflytningslandet og tilflytningslandet, slik at 

fraflytningslandet har beskatningsretten på verdistigningen frem til utflyttingstidspunktet, 

og tilflytningslandet etter fraflytningen. Denne løsningen har Danmark valgt blant annet 

med Italia, Estland og Latvia. Fordelen med dagens mønsteravt. er at den hindrer 

internasjonal dobbeltbeskatning ved at det bare er hjemstaten som har beskatningsrett. 

Ulempen er at den ikke hindrer ikke beskatning. Det kan skje i de tilfeller hvor 

domisillandet ikke beskatter aksjegevinster.  

  

Under forutsetning av at det er motstrid mellom abl. § 13 a og skatteavtalen, hvordan er 

rangforholdet mellom skatteavtaler og nyere lovgivning?  

Etter dansk rett gjelder også prinsippet om at nyere skatteavtaler skal gå foran eldre 

lovgivning, jfr. lex posterior-prinsippet. Spørsmålet er hvordan forholdet er mellom abl. § 

13 a og skatteavtaler som ble inngått før vedtakelsen av bestemmelsen. Skal abl. § 13 a gå 

foran siden den er av nyere dato?  

Dette er egentlig et teoretisk spørsmål. Lovgivningsmyndighetene i de enkelte land har, 

som hovedregel, ikke til hensikt å bevisst vedta en lov som er i strid med skatteavtalene. 

Og lex posterior -prinsippet tilsier at abl. § 13 a skal gå foran skatteavtaler som er inngått 

før vedtakelsen av exit reglene. I dansk rett er utgangspunktet at nyere lovgivning går foran 

skatteavtaler dersom de danske myndighetene bevisst har tilsiktet å tilsidesette de 

folkerettslige prinsippene. Ovenfor ble det nevnt at Skatteministeren, både ved vedtagelsen 

av abl. § 13 a og senere, klart har påstått at det ikke foreligger noen motstrid mellom abl. 

§13 a og skatteavtalene. Derfor kan en ikke si at myndighetene i Danmark bevisst har ment 

at abl. § 13 a skal tilsidesette Danmarks folkerettslige prinsipper i skatteavtalene. 

Konklusjonen må dermed bli at alle skatteavtalene skal gå foran abl. § 13 a.  
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4 Skatteloven § 2-3(3) og ansatteopsjoner 
 

4.1 Innledning 
 

Utgangspunktet, både i norsk og dansk rett, er at aksjer, opsjoner og tegningsrettigheter, 

som en realiserer, skal skattlegges etter reglene for aksjegevinster.  Dette gjelder imidlertid 

ikke dersom aksjene og opsjonene er ervervet i arbeidsforhold, såkalte ansatteopsjoner. En 

eventuell gevinst ved realisasjonen skal da som hovedregel anses som fordel vunnet ved 

arbeid, jfr. sktl. § 5-14. Inntekt av aksjer og opsjoner, som er mottatt i arbeidsforhold, skal 

anses som lønn, ikke som aksjegevinst. Reglene er tilsvarende i Danmark. 

  

For opsjoner som er tildelt før skattyteren flyttet til Norge, har Finansdepartementet gitt 

uttrykk for at gevinsten bare skal beskattes som lønnsinntekt dersom opsjonen har 

tilknytning til arbeid utført i Norge, jfr. Utv. 1999 s.989. Har den ikke det, skal gevinsten 

beskattes som kapitalinntekt. Se også (Liland 2002) s 67.    

 

Vil reglene i sktl. § 2-3(3) få anvendelse ved innløsning av ansatteopsjoner? Eller finnes 

det andre regler som regulerer beskatningsretten for ansatteopsjoner ved utflyttingen? 

Forholdet mellom ansatteopsjoner og skatteavtaler vil bli drøftet senere.   

 

 

4.2 Tidfesting 
 

Når skal beskatningen av ansatteopsjoner finne sted? Skal beskatningen skje allerede ved 

tildelingen av opsjonene,eller skal den finne sted ved innløsning eller salg?  

  

Fra 1990 har reglene om når skattlegging av fordel ved opsjoner i arbeidsforhold, 

tidfestingen, blitt endret flere ganger. Reglene ble siste gang endret 21. desember 2001, 

med virkning fra og med 1. januar 2002. Før 2002 skulle børsnoterte opsjoner skattlegges 
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ved tildelingen. Den skattbare fordelen ble da satt til differansen mellom kursverdien ved 

tildelingen og det beløp den ansatte eventuelt betalte. Inntekt ved senere innløsning eller 

salg skulle også behandles som lønnsinntekt, men først det året opsjonen ble realisert. For 

ikke børsnoterte opsjoner skulle hele inntekten skattlegges det året innløsning eller salg 

fant sted. 

Med virkning fra 1. januar 2002 er reglene de samme for børsnoterte og ikke børsnoterte 

opsjoner. Inntekten skal skattlegges i det år innløsningen eller salget finner sted, jfr. sktl. § 

5-14.  

 

Hvordan er tidfestingsreglene i Danmark? 

 

Ved lov nr. 1286 av 20/12 2000, Ligningsloven (LL), er reglene blitt endret slik at 

beskatningen av aksjer eller ansatteopsjoner skal skje på innløsnings- eller 

salgstidspunktet. Før skulle beskatningen skje på tildelingstidspunktet, ved at kursverdien 

ved tildeling minus eventuelt vederlag skulle behandles som lønnsinntekt. Inntekt ved 

senere innløsning eller salg skulle skattlegges på innløsnings- eller salgstidspunktet.  

 

Utviklingen av tidfestingsreglene er den samme for Norge og Danmark.   

 

4.3 Opsjoner i arbeidsforhold ved utflytting 

4.3.1 Forholdet til sktl. §§ 14-3 og 2-3(3) 
 
Opsjoner skal som nevnt skattlegges som arbeidsinntekt ved innløsning eller salg. Hvordan 

blir forholdet dersom en person som har fått opsjoner i et norsk selskap, flytter ut av 

Norge, før han har innløst eller solgt opsjonen?    

 

Etter sktl. § 14-3 fjerde ledd bokstav b skal arbeidsinntekt som en har “opptjent” i Norge, 

og som en har en “ubetinget rett til” å få utbetalt, skattlegges som om den var utbetalt på 

utflyttingstidspunktet. Gir denne bestemmelsen hjemmel til å skattlegge ansatteopsjoner 

ved utflyttingen? Det rettslige problemet er om kravet til "opptjent" er oppfylt i dette 

tilfellet. 

I sktl. § 5-14 tredje ledd er ikke kravet til “fordel vunnet ved arbeid” oppfylt før ved en 

senere salg eller innløsning av aksjeopsjon. Det tyder på at opsjoner som ikke er innløst 
                                                                                                                                                                               33



 

eller solgt på utflyttingstidspunktet, ikke er “opptjent“, og vil dermed falle utenfor sktl. § 

14-3 fjerde ledd bokstav b. Departementet støtter også dette synet i Ot. prp. nr.45 

pkt.1.3.2.1. På det tidspunktet Ot prp. nr. 45 ble skrevet var det andre regler for børsnoterte 

opsjoner. Da var reglene slik at fordel ved opsjoner i arbeidsforhold ble ansett innvunnet 

ved tildelingen, og senere innløsning eller salg skulle også behandles som lønnsinntekt. 

For disse opsjonene kom departementet frem til at sktl. 14-3 fjerde ledd bokstav b ville 

gjelde for gevinsten som man hadde på tildelingstidspunktet. Men en eventuell 

tilleggsgevinst på opsjoner som ikke er realisert ved salg eller innløsning på 

utflyttingstidspunktet, kunne ikke anses opptjent, se også (Heffermehl 2002) s. 74. 

Forarbeidene har like stor relevans og vekt for reglene i dag, selv om det er andre regler for 

børsnoterte opsjoner. Konklusjonen må dermed være at en ikke har hjemmel til å 

skattlegge opsjoner som ikke er innløst eller solgt etter sktl. § 14-3 fjerde ledd bokstav b, 

siden kravet til "opptjent" ikke er oppfylt. 

  

Neste spørsmål blir da om det foreligger hjemmel for å beskatte gevinst ved salg eller 

innløsning etter utflyttingen.  Spørsmålet blir m.a.o. om sktl. § 2-3(3) får anvendelse ved 

innløsning eller salg av opsjoner innen fem år etter utflyttingen. 

 

Etter ordlyden gjelder sktl. § 2-3(3) også for opsjoner, jfr. sktl. § 2-3(3) bokstav b. Det 

fremstår imidlertid som noe uklart om bestemmelsen også gjelder for ansatteopsjoner.      

 

Formålet med sktl. § 2-3(3), er som nevnt, å hindre skatteflukt. Det var særlig skatteflukt 

for aksjegevinster i norske selskaper man ville prøve å hindre. Til tross for at sktl. § 2-3(3) 

også gjelder generelt for opsjoner, var neppe beskatningsproblematikken i forhold til 

ansatteopsjoner noe stort tema da bestemmelsen ble vedtatt. En indikasjon på dette er at 

forarbeidene ikke var inne på problemstillingen.  Men problemet har blitt mer aktuelt den 

siste tiden, mye på grunn av reglene om fri flytt  av arbeidskraft mellom statene, jfr 

EF/EØS retten. Rettssaken mellom Erik Tønseth og staten er også et eksempel på at 

problemet har blitt mer aktuelt.    

 

Utgangspunktet etter sktl. § 2-3(3) er at den gjelder for “inntekt” ved realisasjon av de 

formuesobjekter som er regnet opp i bestemmelsen. Etter ordlyden skiller den ikke mellom 

tilfeller hvor en får opsjoner som vederlag i arbeidsforhold, eller kjøper opsjoner. Den 
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gjelder generelt for “inntekt” ved realisasjon. Derfor er ikke dette kravet til hinder for at 

ansatteopsjoner også skal omfattes av bestemmelsen. 

 

Etter sktl. § 2-3(3) kreves det at det foreligger en realisasjon, jfr. "realisert".  Opsjonene 

blir enten solgt eller innløst i aksjer. Og jeg konkluderte med i kap. 1 " skatteloven § 2-

3(3)" at både salg og innløsning oppfyller kravet til realisasjon.     

 

Aksjegevinst etter sktl. § 2-3(3) skal kun beskattes som alminnelig inntekt med skattesats 

28 prosent, se kap 1 "skatteloven § 2-3(3)". I de tilfeller hvor opsjoner anses som lønn, må 

inntekten også beskattes som personinntekt, jfr sktl. Kap.12, og dermed en høyere 

skattesats.  Det kan tyde på at sktl. § 2-3 (3) ikke gjelder for ansatteopsjoner. Ordlyden i 

sktl. § 2-3(3) sier imidlertid ingenting om hvordan gevinsten og tapet skal beregnes. Den 

forteller bare hvilke type gevinster som skal beskattes til Norge. Derfor bør ikke forholdet 

at ansatteopsjoner skal beregnes annerledes enn aksjegevinster, alene ha en avgjørende 

betydning for om sktl. § 2-3(3) får anvendelse på ansatteopsjoner.  

 

I følge forarbeidene har Norge intern hjemmel til å beskatte innløsning og salg av 

ansatteopsjoner etter utflytting etter sktl. § 2-3(3), jfr. Ot.prp.nr. 45 pkt 1.3.2.1; 

“Bestemmelsen gjelder tilsvarende for bl.a. opsjon og tegningsrett på aksje. Norge har 

derfor intern hjemmel til å beskatte gevinst ved innløsning eller salg av opsjon…". 

Forarbeidene legger altså vekt på at ordlyden generelt omfatter opsjoner, og at 

ansatteopsjoner dermed også må være omfattet. Se boken (Heffermehl 2002) s. 74  

 

Det finnes ingen rettskraftig dom som sier noe direkte om forholdet mellom 

ansatteopsjoner og sktl. § 2-3(3). I saken mellom Staten og Erik Tønseth som ble avsagt i 

tingretten 6. februar 2004 kommer en inn på problemstillingen, men den blir ikke drøftet 

siden Erik Tønseth ble ansett for å være bosatt i Norge.  

 

Som det ble nevnt tidligere, skal inntekten av ansatteopsjoner i Danmark skattlegges på 

innløsnings- eller salgstidspunktet. Dersom ansatteopsjoner ikke faller inn under reglene i 

abl. § 13 a, vil dette skape problemer i forhold til Danmarks rett til å skattlegge urealiserte 

aksjegevinster på utflyttingstidspunktet. Da kan skatteyteren komme unna skatteplikten til 

Danmark ved å få opsjoner som lønn, i stedet for aksjer, og deretter flytte ut for å innløse 
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opsjonene.  

I Danmark har det vært usikkerhet om hvorvidt abl. § 13 a omfatter ansatteopsjoner. For å 

være på den sikre siden har Danmark valgt å innføre særlige regler for ansatteopsjoner. 

Reglene finnes i LL. § 28 sjette til ellevte ledd, og er bygget opp etter de samme 

prinsippene som abl. § 13 a. Det betyr at Danmark kan skattlegge inntekten av 

ansatteopsjoner som ikke er innløst eller solgt på utflyttingstidspunktet.  

 

Selv om "exit tax"- reglene i Danmark er annerledes enn reglene i sktl. § 2-3(3),  er 

hensynene bak reglene de samme, nemlig å hindre skatteflukt. Det at Danmark har valgt å 

vedta bestemmelsen i LL. for å være sikker på at innløsning og salg av ansatteopsjoner 

også omfattes av ”exit tax”- reglene, er et argument for at Norge også trenger en særregel 

for at innløsning eller salg av opsjoner fem år etter utflyttingen skal beskattes til Norge.  

På den andre siden har vi imidlertid ikke inngått noe samarbeid med Danmark på dette 

området. Og for Norge er det sammenfall mellom beskatningstidspunktet i sktl. § 2-3(3) og 

tidfestingsreglene for ansatteopsjoner, nemlig realisasjonstidspunktet. Det var det ikke i 

Danmark før innføringen av særregelen i LL. § 28. Derfor er behovet for egne regler for 

ansatteopsjoner kanskje ikke like stort i Norge som i Danmark. Uansett har utenlandsk rett 

liten vekt. Derfor vil jeg i dette tilfelle ikke legge noe vekt på at Danmark har valgt å vedta 

reglene i LL. § 28.  

 

Etter min mening har Norge hjemmel til å skattlegge innløsning eller salg av 

ansatteopsjoner fem år etter utflyttingen. Selv om formålet først og fremst var å omfatte 

aksjegevinster, taler ordlyden og forarbeidene sterkt i retning av at bestemmelsen også skal 

omfatte ansatteopsjoner. Konklusjonen må dermed være at sktl. § 2-3(3) får anvendelse på 

ved innløsning eller salg av opsjoner fem år etter utflyttingen.  

 

4.3.2 Gevinst- og tapsberegningen 
 

Siden reglene i sktl. § 2-3(3) får anvendelse på innløsning og salg av opsjoner, blir 

spørsmålet om gevinst, evnt tap, også skal beregnes etter de alminnelige 

aksjegevinstreglene, jfr foran i kap. 1“skatteloven § 2-3(3)”.    

 

Sktl. § 2-3(3) gir ikke nærmere regler for beregning av gevinst eller tap. Her må en gå til 

                                                                                                                                                                               36



 

andre regler i skatteloven. Jeg har i kap. 1 "skatteloven § 2-3(3)" redegjort for beregningen 

av gevinst og tap  ved realisasjon av de andre formuesobjektene i sktl. § 2-3(3). Og der 

kom jeg frem til at opsjoner også omfattes av de generelle reglene i sktl. §§ 10-30 flg. Det 

tyder på at ansatteopsjoner også skal beregnes etter de alminnelige aksjegevinstreglene. 

Men departementet mente at selv om sktl. § 2-3(3) også får anvendelse på ansatteopsjoner, 

ble det påpekt at “bestemmelsen må forstås slik at gevinst ved salg eller innløsning av 

opsjoner i arbeidsforhold etter utflytting skal lønnsbeskattes etter § 5-14 tredje ledd.”, jfr. 

Ot.prp.nr. 45 pkt. 1.3.2.1. Det betyr at gevinsten skal regnes som “fordel vunnet ved 

arbeid”, jfr. sktl. § 5-14 (3), og at det er beregningsreglene for lønn som skal anvendes. 

Konklusjonen må dermed bli at gevinsten av ansatteopsjoner skal beregnes etter reglene 

for lønn. 

 

Hvordan skal gevinsten fastsettes? 

Hvordan gevinsten skal fastsettes, er det regler om i sktl. § 5-14 (3) bokstav a nr. 1 og 2. 

Det er forskjellige regler ved salg og innløsning av opsjonen. Ved innløsning settes 

fordelen til “differansen mellom aksjens omsetningsverdi og innløsningsprisen, fratrukket 

skattyters kostpris for retten”, jfr. sktl. § 5-14 (3) bokstav a nr 1. Ved salg settes fordelen 

til “differansen mellom salgssum og kostpris”, jfr. sktl. § 5-14 (3) bokstav a nr 2. 

Hovedforskjellen i forhold til beregningen av aksjegevinster etter sktl. kap. 10 er at RISK- 

reglene ikke gjelder for ansatteopsjoner.  

 

4.3.3 Skal gevinsten også beskattes som personinntekt? 
 

Det er ikke tvil om at fordel ved innløsning eller salg av ansatteopsjoner skal beskattes som 

alminnelig inntekt, jfr. “fordel vunnet ved arbeid” i sktl. § 5-1. Spørsmålet er om denne 

fordelen også skal beskattes etter reglene om personinntekt i sktl. kap. 12. 

 

Etter sktl. § 12-2 (1) bokstav a omfatter personinntekt “fordel vunnet ved arbeid etter § 5-

10”. Henvisningen til bestemmelsen i sktl. § 5-10 kan tyde på at fordel ved innløsning og 

salg av ansatteopsjoner ikke skal beskattes som personinntekt, siden reglene om 

ansatteopsjoner finnes i sktl. § 5-14.  Men i sktl. § 5-14 (3) bokstav a skal fordel vunnet 

ved innløsning eller salg av ansatteopsjoner regnes som “fordel vunnet ved arbeid etter § 

5-10”. Det betyr at fordelen av ansatteopsjoner også skal beskattes som personinntekt. 
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Konklusjonen må dermed bli at ansatteopsjoner også skal beskattes som personinntekt.  

På dette punktet skiller ansatteopsjoner seg fra andre opsjoner og formuesobjekter etter 

sktl. § 2-3(3) som bare skal beskattes som alminnelig inntekt.   

 

4.3.4 Høringsutkast 
 
Selv om Departementet i Ot.prp.nr.45 mener at sktl. § 2-3(3) også gjelder for 

ansatteopsjoner, har det blitt sendt på høring et forslag om en regel som ligner på “exit tax” 

reglene i den danske LL. § 28, jfr. Ot.prp.nr.45. Denne regelen skal gi hjemmel for å 

lønnsbeskatte verdistigningen på aksje eller opsjon frem til utreisetidspunktet. I tillegg skal 

ytterligere gevinst ved realisasjon være skattepliktig til Norge etter sktl. § 2-3(3). Dersom 

forslaget får gjennomslag, betyr det at Norge får både hjemmel til å beskatte opsjoner på 

utflyttingstidspunktet, til tross for at opsjonene ikke er innløst eller solgt (“exit tax -regel“), 

og gevinst ved en senere realisasjon i utlandet. Hvordan reglene skal samordnes sies det 

ingenting om.     

 

 

4.4 Forholdet mellom ansatteopsjoner og mønsteravt. 
 

Selv om Norge har intern hjemmel etter skatteloven til å skattlegge inntekt,  kan Norge 

gjennom skatteavtaler ha begrenset sin kompetanse. Det betyr at Norge, for å hindre 

dobbeltbeskatning, kan ha gitt et annet land beskatningsrett. I kap. tre, "forholdet mellom 

intern rett og skatteavtaler", ble de generelle forholdene mellom skatteavtaler og sktl. § 2-

3(3) drøftet. I dette avsnittet vil spørsmålet om skatteavtaler begrenser norsk rett til å 

beskatte inntekt ved innløsning eller salg av ansatteopsjoner i utlandet bli drøftet.  

 

Hovedproblemstillingen i dette avsnittet er om gevinsten ved innløsning eller salg av 

ansetteopsjoner er ”capital gain” etter mønsteravt. art. 13 eller “employment income” etter 

art. 15. Dersom gevinsten er “capital gain”, er det som hovedregel den staten hvor 

personen er bosatt i som har beskatningsrett. Mens det etter art. 15 er den staten hvor 

arbeidet er utført som har beskatningsretten.   

 

Etter ordlyden i mønsteravt. art. 13 og art. 15 går det et skille mellom aksjegevinster og 
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arbeidsinntekt. Ordlyden gir derimot ingen nærmere forklaring på hvor dette skillet skal 

gå.  

 

Den 6. februar 2004 ble det avsagt en dom i Oslo tingsrett mellom tidligere generaldirektør 

i Kværner, Erik Tønseth, og staten (“Tønseth-saken“) som omhandler spørsmålet om 

forholdet mellom skatteavtalen art. 13 og art. 15. Selv om denne saken gjelder 

skatteavtalen mellom Norge og England, har den relevans i forhold til de fleste 

skatteavtalene Norge har inngått, siden denne skatteavtalen følger mønsteravt. Og denne 

dommen har relevans for spørsmålet, selv om dommen på dette tidspunktet ikke er 

rettskraftig.  

 

Tidlig på 1990-tallet inngikk Erik Tønseth flere opsjonsavtaler med Kværner. 

I 1996 flyttet Kværner hele administrasjonen av konsernet til London, slik at Erik Tønseth 

måtte flytte til Storbritannia. Han jobbet og bodde der til 1999 før han flyttet tilbake til 

Norge. I perioden 1997-1998, mens Tønseth jobbet i Storbritannia, utøvde han opsjonene.   

 

Siden Tønseth ble ansett for å være bosatt i Norge, er utgangspunktet at Tønseth er 

skattepliktig til Norge for fordel vunnet ved innløsning av opsjonene. Men i perioden fra 

1997 og 1998, tidspunktet Tønseth innløste opsjonene, ble han også etter intern skatterett i 

Storbritannia ansett for å være bosatt der. Spørsmålet blir da om beskatningsretten til 

Norge var bortfalt, eller begrenset i skatteavtalen med Storbritannia.  

 

Hvilket land som en etter skatteavtalen mellom Storbritannia og Norge (“skatteavtalen”) 

skal anses å være bosatt i, reguleres i skatteavtalen § 4 nr. 2. Partene var imidlertid enige 

om at Tønseth etter skatteavtalen var bosatt i Storbritannia, og retten la derfor det til grunn. 

Begge parter var også enige om at differansen mellom kjøpesummen for aksjene og 

aksjenes børsverdi ved innløsningen av opsjonene er en fordel vunnet ved arbeid (lønn), 

jfr. sktl. § 5-10.  

 

Problemstillingen i saken var derfor hvilket land som Tønseth skulle beskatte 

lønnsinntekten til etter skatteavtalen. Spørsmålet er om en skal anvende skatteavtalens art. 

15 eller art. 13.    
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Retten gikk ikke inn på noen drøftelse av spørsmålet, men fastslo bare at skatteavtalen art. 

15 fikk anvendelse på spørsmålet. Det fremgår ikke av dommen hvilke momenter som ble 

tillagt vekt. Det er derfor vanskelig å si hvorfor dommeren mente at det er art. 15 som får 

anvendelse og ikke art. 13.  

 

OECD har med “OECD Recommends Common Tax-Treaty Approaches to Employee 

Stock-Options”, som ble vedtatt 16.juli 2004, gitt kommentarer til spørsmålet om det er art. 

13 eller art. 15, som kommer til anvendelse ved skattleggingen av ansatteopsjoner.   

 

Kommentarene OECD har kommet med omkring spørsmålet om gevinsten ved 

innløsningen eller salg av ansatteopsjoner er “capital gain” etter art. 13 eller “employment 

income” etter art. 15, er ikke bindende for statene. Men det gir en god veiledning av 

hvordan statene skal forstå og anvende skatteavtalen. Og det er ikke tvil om at statene i stor 

utstrekning følger de anbefalingene som blir gitt. 

 

Etter OECDs kommentarer er det “no doubt that a stock-option provider as part of an 

employment package fall within the words “salaries, wages and other similiar 

remuneration”” etter mønsteravt. art. 15, jfr under avsnittet “distinguishing employment 

income from capital gains“. Men siden noen stater mener at innløsning eller salg av 

opsjoner krever “investment decisions”, dvs. at skattyterens adferd ligner mer på en 

aksjonærs- enn en arbeidstakers adferd når han innløser eller selger opsjoner, og at den 

gevinsten som en sitter igjen med etter innløsningen eller salget er “capital gain” etter 

mønsteravtalens art 13, er det viktig for å hindre dobbeltbeskatning eller ikke beskatning at 

en får klare linjer for hvilken artikkel i skatteavtalen som skal anvendes.  

 

OECDs komité gikk inn på de ulike staters praksis på dette området. Der så den at  mange 

stater hadde et skille mellom art. 13 og art. 15 fra det tidspunktet da opsjonen er innløst 

eller solgt. All gevinst frem til og med innløsnings- eller salgstidspunktet skal skattlegges 

etter skatteavtalens art. 15, mens all inntekt arbeidstakeren får etter innløsningen eller 

salget skal skattlegges etter art. 13. Komitéen la også dette skille til grunn. Og det 

begrunnet den både med praktiske grunner, siden dette er noe de fleste landene har brukt å 

gjøre, og at det virker riktig etter skatteavtalen at arbeidstakeren skal bli behandlet som en 
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investor fra det tidspunktet han blir aksjonær. Derfor konkluderte komiteen med at “any 

benefit accruing in relasjon to the stock-option up to the time when the option is exercised, 

sold or otherwise alienated should be treated as income from employment to which article 

15 applies”,jfr. pkt.23.  

Det tyder på at all gevinst en får ved innløsning eller salg av opsjoner er “emplyoyment 

income” etter art. 15, mens all inntekt en får etter innløsningen er “capital gain” etter art. 

15. Dette er i samsvar med det retten kom frem til i Tønseth saken. 

Konklusjonen må dermed bli at gevinsten ved innløsning eller salg av ansatteopsjoner er 

“employment income” etter mønsteravt. art 15. 

 

Har Norge dermed begrenset sin beskatningsrett av ansatteopsjoner? Er sktl. § 2-3(3) i 

strid med mønsteravt. art. 15? 

Etter mønsteravt. art. 15 er det som utgangspunkt bostedsstaten som har beskatningsretten 

ved realisasjonen av ansatteopsoner. Utgangspunktet er dermed at Norge har begrenset sin 

beskatningsrett av ansatteopsjoner etter sktl § 2-3(3). 

Har skatteyteren derimot utført arbeidet i en annen stat en bostedsstaten, er det den staten 

hvor arbeidet er utført som har beskatningsretten, jfr mønsteravt.art 15. Dersom arbeidet er 

utført i Norge før skattyteren flytter ut, vil det dermed ikke være motstrid mellom sktl. § 2-

3(3) og mønsteravt. art. 15. Spørsmålet videre blir dermed hva som ligger i begrepet 

"arbeidet er utført", jfr mønsteravt. art 15. 

 

 

Ut fra ordlyden, jfr "arbeid", tyder det på at det er den staten hvor skattyteren fysisk har 

utført arbeidet som er avgjørende. Men i forhold til inntekten av ansatteopsjoner, er det 

børskursen som avgjør hvor mye inntekt skattyteren får. Det kan tale mot at det er den 

staten hvor arbeidet fysisk er utført som skal ha beskatningsretten, men at det er den staten 

hvor stigningen i børskursen skjer, som skal ha beskatningsretten. 

Men i Tønseth-saken mente retten at en skulle legge til grunn hvor Tønseth fysisk utførte 

arbeidet. Hvilken stat stigning i børskursen skjedde, om den steg når Tønseth var i Norge 

eller Storbritannia, hadde etter rettens mening ingen betydning for skattespørsmålet. 

Grunnen var at mange av de forholdene som bestemmer aksjekursen hadde Tønseth 

begrenset mulighet til å påvirke. Derfor kom retten frem til at “når inntekten fra opsjonene 

skal fordeles må Tønseths arbeidsinnsats i hele perioden fra tildeling til innløsning ses 
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under ett, og telle like mye”, se Tønseth-saken s. 12. For å komme frem til hvor mye av 

gevinsten om skulle skattlegges til Norge, undersøkte retten hvor mange måneder det 

hadde gått fra en fikk opsjonen til den ble innløst. Deretter hvor mange av månedene 

Tønseth hadde arbeidet i Norge. Denne brøken multipliserte retten med gevinsten av 

ansatteopsjonen for å finne ut hvor stor del av gevinsten som skulle beskattes til Norge.  

Konklusjonen må dermed bli at det er det landet hvor det fysiske arbeidet er utført som har 

beskatningsretten av ansatteopsjonene etter mønsteravt. art 15. Sktl. § 2-3(3) er dermed 

bare i strid med mønsteravt. art 15 når arbeidet er utført i en annen stat enn Norge. 
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5 Forholdet mellom EF-retten og Exit tax 

 
5.1 Generelt om EF-retten og rangforholdet mellom intern rett og 

EU 
 
EF-retten er et selvstendig rettssystem. Og for de statene som velger å gå inn i EU, blir EF-

retten en integrert del av den nasjonale rett. Men hvis det er motstrid mellom EF-retten og 

intern rett, hvilket rettsystem skal gå foran?   

 

Traktat om opprettelse af det europæiske fælleskab av 25. mars 1957, "Romatraktaten", 

sier ingenting, bortsett fra art. 189 om forordningenes umiddelbare anvendelse, om hvilken 

gjennomslagskraft EF-retten skal ha i nasjonal rett og hvilket rettssystem som skal gå foran 

ved motstrid. Men gjennom EF-domstolen er spørsmålet løst gjennom prinsippene om EF-

rettens forrang og direkte virkning. Disse prinsippene ble utviklet av EF domstolen 

allerede på 1960- og 70 tallet. De henger nøye sammen, ved at prinsippet om direkte 

virkning har liten betydning ved siden av prinsippet om forrang. 

Det at EF-retten skal ha direkte virkning i den nasjonale rett, betyr at private personer kan 

utlede rettigheter og pålegges plikter direkte fra traktatens og direktivenes bestemmelser. 

Dette følger allerede fra van Gend & Loos- og Defrenne sakene.  Men for at EF-retten skal 

gis direkte virkning må den være egnet til det. Den må være klar, presis og ubetinget.   

Prinsippet om forrang innebærer at EF-retten skal gå foran ved motstrid med nasjonal rett. 

Dette ble fastslått av EF-domstolen i 1964 i Costa mot ENEL-saken.  

Det betyr at medlemslandene har avgitt sin suverenitet på de begrensede områder EF-retten 

gjelder for, og at en ikke kan reversere det ved senere lovgivning. Konklusjonen må 

dermed bli at EF-retten skal gå foran intern rett ved motstrid 

 

5.2 Er reglene om “exit tax” i strid med EF-retten? 
 

Spørsmålet om “exit tax”-regler er i strid med EF-retten er et generelt spørsmål hvor det 

ikke kan gis et klart ja eller nei. En av grunnene til det er at det finnes ulike typer exit tax 
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regler, jfr. kap. 2 om “dansk “exit tax”.  

EF-retten består av flere traktater. I denne fremstillingen er det reglene om de fire friheter, 

nærmere bestemt reglene om fri bevegelighet av arbeidstakere, jfr Romatraktaten art. 39 og 

etableringsfrihet, jfr Romatraktaten art. 43, som er av interesse. Problemstillingen som skal 

drøftes i dette avsnittet er om "exit tax"-reglene er i strid med Romatraktaten art. 39 og art. 

43.  

 

Nylig avsa EF-domstolen en prejudisielle avgjørelser om “exit tax“. Siden EF-retten skal 

tolkes dynamisk, har EF-dommer en særstilling som rettskilde i EF-retten. Jeg vil derfor i 

den videre fremstillingen basere min drøftelse på denne dommen.     

 

5.2.1 Lasteyrie-dommen 
 

Den 11. mars 2004 avsa EF-domstolen en prejudisiell avgjørelse mellom Hughes de 

Lasteyrie du Saillant mot Ministere de I`Èconomie, des Finances et de I`Ìndustrie. I denne 

saken hadde Hughes de Lasyrie du Saillant (“Lasteyrie”) flyttet fra Frankrike den 12. 

september 1998 for å bosette seg i Belgia. Lasteyrie hadde ved utflytningstidspunktet , 

direkte eller indirekte, sammen med sin familie innehatt aksjeandeler, som ga rett til mer 

enn 25 prosent utbytte av selskapet som var hjemmehørende i Frankrike. Han ble dermed 

beskattet for urealiserte aksjegevinst etter I code general des impots, "CGI.", art. 167, den 

franske skatteloven, og deres gjennomføringsbestemmelser ved utflyttingen. Frankrike har 

gjennom CGI. art. 167 a innførte "exit tax"- regler som ligner mye på de danske reglene. 

(CGI. art 167 a er tatt med som vedlegg.)  

Saken kom etter hvert opp for den franske domstolen, Conseil d`Ètat, hvor han krevde 

vedtaket annullert på bakgrunn av at CGI. art. 167 a var i strid med EF-retten. Conseil 

d`Ètat var usikker på rekkevidden av EF-retten, og valgte derfor å sende saken til EF-

domstolen etter Romatraktaten art. 177 for prejudisiell avgjørelse. Problemstillingen var 

om etableringsfriheten etter Romatraktaten art. 43 er til hinder for å innføre regler etter 

CGI. art. 167. 

 

I denne saken er det forholdet til Romatraktaten art. 43 som blir behandlet. Men EU 

kommisjonen har tidligere påpekt at “resonemanget som utvecklats betråffande art. 43 kan 

overforas till artikkel 39 EG”, jfr generaladvokatens uttalelse pkt. 20 i forslag til avgjørelse 
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C-9/02. Derfor har denne saken like stor relevans i forhold til art. 39. 

 

Det første EF-domstolen måtte ta stilling til var om CGI. art. 167 a var i strid med 

Romatraktaten art. 43. Hvis det er tilfelle kan en foranstaltning som hindrer 

etableringsfriheten allikevel godtas dersom den har “et lovligt formål, som er foreneligt 

med traktaten og er begrundet i tvingende almene hensyn”, jfr dommens premiss nr. 49. I 

tillegg kreves det “ at foranstaltningens gennemførelse er egnet til at sikre virkeliggørelsen 

af det forfulgte mål og ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål”, det 

såkalte proporsjonalitetsprinsippet, jfr dommens premiss nr. 49.  

 

Er CGI. art. 167 a i strid med Romatraktaten art. 43?  

 

Etter Romatraktaten art. 43 "er det forbud mod restriktioner, som hindrer statsborgere i en 

medlemsstat i frit at etablere sig på en anden medlemsstats område".  Spørsmålet videre er 

om "exit tax"- reglene i CGI. art. 167 a er "restriktioner" som hindre personer i Frankrike 

til å etablere seg i en annen stat. 

Utgangspunktet etter Romatraktaten art. 43 er at en medlemsstats statsborgere har adgang 

til å starte og utøve selvstendig erversvirksomhet på de samme vilkår som 

etableringslandets statsborgere må følge, jfr. dommens premiss nr. 40. Kjerneområde for 

bestemmelsen er at det land som en medlemsstats statsborger flytter til ikke må pålegge 

dem andre restriksjoner enn deres egne statsborgere. Men bestemmelsen er også til hinder 

for at en stat oppstiller hindringer for at en av deres egne statsborgere etablerer seg i en 

annen medlemsstat. Dette er slått fast av EF-domstolen, jfr Baars-dommen. Etter 

rettspraksis er til og med hindringer av “begrænset rækkevidde eller har ringe betydning” 

forbudt etter EF-traktaten art. 43, jfr dommens premiss nr. 43.  

EF-domstolen kom frem til at selv om CGI. art 167 a ikke forbyr Lasteyrie fysisk til å 

utøve sin etableringsrett, vil den allikevel kunne hindre utøvelsen av denne retten, siden 

den kan ha den virkning at en person som hadde tenkt å flytte, ikke gjør det på grunn av 

restriksjonen i art. 167 a, jfr. dommens premiss nr. 45. EF-domstolen kom frem til at 

Lasteyrie blir behandlet ufordelaktig i forhold til dem som beholder sin bopel i Frankrike, 

siden han skal betale skatt av urealisert aksjegevinst ved utflyting. Dette kan ha stor 

betydning for den skattepliktiges økonomi, siden vedkommende må betale skatt på noe 

som ikke er realisert, jfr. likviditetsproblemet. EF-domstolen mente at dette kunne bevirke 
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at en skattepliktig avholder seg fra å flytte ut, jfr. dommens premiss nr. 46.    

Fra Frankrike, og de andre landene som har innført “exit tax“, ble det lagt vekt på at den 

skattepliktige som flytter ut kan få henstand.  Men etter CGI. art. 167 a får en ikke 

henstand automatisk og en må stille sikkerhet, jfr. art. 167 a pkt. II. Dette fører til at den 

skattepliktige ikke har adgang til å råde over formuesgode som stilles som sikkerhet. Dette 

la EF-domstolen stor vekt på, jfr. dommens premiss nr. 47. Det at skattyteren ikke har 

rådighet over gjenstanden som stilles til sikkerhet, er altså en "restriktion" etter 

Romatraktaten art. 43. Derfor ble konklusjonen at “exit tax”-reglene etter CGI. art. 167 a 

kunne hindre etableringsfriheten etter Romatraktaten art. 43, jfr. dommens premiss nr. 48.  

 

Selv ikke en ordning hvor skatteplikten utløses først ved realisasjonen ble akseptert. EF-

domstolen la altså mer vekt på det hensynet at vedkommende ikke fikk rådighet over den 

gjenstand som ble stilt til sikkerhet enn statens forsøk på å hindre skatteflukt gjennom “exit 

tax”-regler.  

 

Det neste spørsmålet domstolen måtte ta stilling til var om foranstaltningen etter CGI. art. 

167 a, som kunne hindre etableringsfriheten etter Romatraktaten art. 43,  har “et lovligt 

formål, som er foreneligt med traktaten og er begrundet i tvingende almene hensyn”, jfr. 

dommens premiss nr. 49. Og at CGI. art. 167 a "ikke går ud over, hvad der er nødvendigt 

for at nå dette mål". Proporsjonalitetsprinsippet innebærer at det må være 

forholdsmessighet mellom de mål myndighetene prøver å oppnå og de midler som brukes 

for å oppnå dette målet.  

 

Hovedformålet bak reglene om “exit tax” er å hindre at personer flytter ut av landet for å 

slippe beskatning til utflyttingslandet. Og den franske regjeringen mener at siden en 

effektiv skattekontroll er et tvingende alment hensyn må hensynet bak reglene om “exit 

tax” også anses å være et tvingende hensyn, jfr dommens premiss nr. 25. Den hevder også 

at siden det ikke finnes noen effektive internasjonale bilaterale eller multilaterale midler til 

å stoppe denne type skatteflukt, kan dette tjene som en begrunnelse for vedtakelse av CGI. 

art. 167a, jfr. dommens premiss nr. 26.  

EF-domstolen mener derimot at CGI. art. 167 a er så generell at den ikke bare hindrer 

skatteflukt, men at den “generelt tager sigte på enhver situation, hvori en skattepligtig, der 

er indehaver af en væsentlig andel af et selskabsskattepligtigt selskab, af en hvilken som 
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helst grund flytter sit skattemæssige hjemsted fra Frankrig“, jfr. dommens premiss nr. 50. 

Og domstolen mener at det faktum at en person flytter ut av landet ikke automatisk 

innebærer skatteunndragelse. Derfor kan det “ikke opstilles en generel formodning for, at 

der er tale om skatteunddragelse, eller skattesvig, når en fysisk persons hjemsted flyttes til 

en anden medlemsstat, og en sådan formodning kan ikke tjene som begrundelse for en 

skattemæssig foranstaltning, som krænker en grundlæggende frihed, der er sikret ved 

traktaten”, jfr. dommens premis nr. 51. Formålet om å hindre skatteflukt kan være et 

tvingende alment hensyn, men reglene om ”exit tax” etter CGI. art. 167 a går etter 

domstolens mening mye lenger enn hva det er nødvendig for å nå målet om offentlig 

skattekontroll. Domstolen mener at formålet om å hindre at en skattepliktig midlertidig 

flytter til et annet land for å unngå å betale skatt av aksjegevinster i Frankrike, kan nås ved 

andre midler, som er mindre restriktive for etableringsfriheten. Bl.a. kunne man i stedet 

innført beskatning av skattepliktige, som etter et kort opphold i utlandet, vender tilbake til 

Frankrike etter å ha realisert aksjene i utlandet, jfr. dommens premiss nr. 54. 

 

Det har også blitt anførte andre formål for vedtakelse av CGI. art. 167 a, bl.a. for å sikre 

sammenhengen i det franske skattesystem. I dette tilfelle betyr det at beskatning ved 

fraflytningen kombineres med at for å få henstand med den faktiske betalingen av skatten, 

skal det stilles sikkerhet. EF-domstolen har tidligere godtatt at skattemessig fradrag for 

forsikringspremier, “med henblikk på at opretholde en sammenhæng mellem 

fradragsretten for præmierne og skattepligten for de beløb, der udbetales af 

forsikringsselskaberne - kan gøres betinget af, at præmierne er betalt i den pågældende 

medlemsstat”,jfr dommens premiss nr. 62. Men EF-domstolen slår kort fast at CGI. art. 

167 a ikke “på samme måde er begrundet i nødvendigheden af at sikre sammenhengen i 

det franske skattesystem", jfr. dommens premiss nr. 63.  

Den danske regjeringen har gjort gjeldende at formålet med CGI. art 167a er å hindre 

uthuling av det utflyttende lands skattegrunnlag, se dommens premiss nr. 59 flg. Det at en 

stat taper skatteinntekter har aldri blitt godtatt av EF-domstolen som et tvingende hensyn 

for å vedta bestemmelser som strider mot grunnleggende friheter etter EF-retten, jfr ICI-

dommen. EF-domstolen sier også her at “den blotte omstændighed, at en medlemsstat går 

glip af en indkomst på grund af, at en skattepligtigs skattemæssige hjemsted flyttes til en 

anden medlemsstat, hvis skattelovgivningen er anderledes og i givet fald mere fordelagtig 

for den skattepligtige, kan ikke i sig selv begrunde en restriktion for etableringsretten“, jfr. 
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dommens premiss nr. 60. 

  

Konklusjonen til EF-domstolen var derfor at reglene om exit tax, slik den fremgår etter 

CGI. art. 167 a, er i strid med etableringsretten etter EF traktaten art 43, se dommens 

premiss nr. 69  

 

5.3 Forholdet til de danske “exit tax”-reglene 
 
Er de danske "exit tax"-reglene, abl. § 13 a også i strid med Romatraktaten art. 39 og 43? 

Ville EF-domstolen kommet frem til det samme resultat i forhold til de danske "exit tax"-

reglene i abl. § 13 a? 

Om de danske ”exit tax”-regler også er i strid med Romatraktaten art. 39 og 43, kan man 

ikke vite med 100 prosent sikkerhet. Etter de danske reglene blir en på samme måte som 

etter CGI. art. 167 a skattepliktig fra det tidspunktet en flytter ut, og en kan også etter de 

danske reglene få henstand med betalingen dersom en stiller betryggende sikkerhet. 

Reglene og hensynene etter abl. § 13a er ellers også nesten like CGI. art 167a. Derfor ser 

jeg ingen grunn til at EF-domstolen skulle kommet frem til et annet resultat i forhold til 

abl. § 13 a. Konklusjonen må dermed bli at abl. § 13 a også er i strid med Romatraktaten 

art. 39 og 43.   
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6 Forholdet mellom sktl. § 2-3 (3) og EØS-retten 

6.1 Generelt 
 

Norge er ikke medlem av EU. Men Norge er gjennom EØS-avtalen pålagt å følge reglene 

om de fire friheter. Gjennom EØS-loven av 27. november 1992 nr. 109 har Norge 

inkorporert EØS-avtalen til norsk rett og gitt trinnhøyde over lov, jfr. EØS-loven § 2. Den 

viktigste forskjellen mellom EU og EØS er at EØS ikke medfører felles handelspolitikk 

eller tollunion utad, ikke harmonisering på skatt- og avgiftsrettens område og heller ikke 

felles politikk eller full frihandel på jordbruks- og fiskerisektoren.  

 

Har Lasteryrie- dommen relevans og vekt i forhold til EØS-retten? 

 

EØS-reglene om de fire friheter er nesten identiske med EF-rettens regler. Og selv om 

EØS-avtalens art. 6 ikke er helt klar etter ordlyden, må den forstås på den måten at de 

bestemmelser i EØS-avtalen som er lik EF-retten, skal tolkes i samsvar med EF-

domstolens tolkning av EF-retten.  Derfor har Lasteryrie-dommen relevans og stor vekt 

ved fortolkningen av EØS-reglene.  

 

6.2 Er sktl. § 2-3 (3) i strid med EØS-reglene om 
etableringsfriheten i EØS-avtalen art 31? 

 
 
Her vil jeg først se på om det er noen motstrid mellom sktl. § 2-3(3) og 

etableringsfrihetsreglene i EØS art. 31. Under forutsetning av at det er motstrid, foreligger 

det noen lovlige formål som er begrunnet i tvingende almene hensyn?  

  

I motsetning til exit tax reglene, blir en ikke beskattet allerede ved utflyttingen. Det er 

derfor ingen skattemessige restriksjoner ved utflyttingen fra Norge. Sktl. § 2-3 (3) sier bare 

at Norge har beskatningsretten selv om vedkommende bor i utlandet for aksjegevinster i 
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norske selskaper. Lasteyrie-dommen gir dermed ikke noen støtte for at sktl. § 2-3 (3) vil 

være i strid med etableringsfriheten etter EØS art. 31. 

På den andre siden vil reglene i sktl. § 2-3(3) resultere i at personer som har vært bosatt i 

Norge blir forskjellsbehandlet i forhold til andre personer som er bosatt i det landet han 

flytter til. Et godt eksempel er Belgia. Der er aksjegevinst i visse tilfeller skattefri. Dersom 

en person flytter fra Norge til Belgia, vil vedkommende måtte betale skatt av gevinster i 

norske selskaper, mens andre som ikke tidligere har vært bosatt i Norge, vil slippe 

beskatning for gevinster i samme selskaper. Men det poeng at et land har høyere 

beskatningsprosent på aksjegevinster enn et annet land, vil ikke være i strid med EØS-

retten. Og sktl. § 2-3 (3) gjelder ikke generelt for all aksjegevinst. Den gjelder bare i 

forhold til aksjegevinster i norske selskaper. Det betyr ikke automatisk at en regel hvor 

utenlandske aksjer er omfattet ville vært problematisk i forhold til EØS-retten. Poenget er 

at sktl. § 2-3(3) er en snever unntaksregel, og derfor har hensynet om forskjellsbehandling 

i forhold til andre personer som er bosatt i tilflyttingslandet ikke stor vekt.  

Samtidig vil ikke regelen i sktl. § 2-3(3) straffe skattepliktig som forlater Norge, i forhold 

til dem som blir værende. De som velger å flytte ut må betale like stor skatt til Norge for 

aksjegevinst i norske selskaper ved realisasjon, på samme måte som de som velger å bli. 

EF-domstolen i Lasteryrie-saken la stor vekt på nettopp det poeng, at “exit-tax” straffet de 

som valgte å flytte ut i forhold til dem som fortsatte å bo i Frankrike, når den kom frem til 

at exit tax etter fransk rett var i strid med EF-retten, jfr Lasteryrie dommens premiss nr. 22. 

Konklusjonen må dermed bli at sktl. § 2-3 (3) ikke vil være i strid med etableringsfriheten 

etter EØS art. 31. 

 

Under forutsetning av det hadde foreligget motstrid, foreligger det noen lovlige formål som 

er begrunnet i tvingende almene hensyn og som oppfyller proporsjonalitietsprinsippet? 

 

Formålet med sktl. § 2-3(3) er å hindre skatteflukt. Det var også formålet bak reglene i 

CGI. art. 167 a. Til tross for at formålet om å hindre skatteflukt kan være et tvingende 

hensyn kom EF-domstolen frem til at reglene i CGI art. 167 ikke oppfyller 

proporsjonalitetsprinsippet, siden reglene går mye lenger enn det som er nødvendig for å 

nå målet om offentlig skattekontroll.  

Oppfyller sktl. § 2-3(3) proporsjonalitetsprinsippet? 
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I Lasteyrie-dommen la retten vekt på at CGI. art. 167 a var så generell at den ikke bare 

hindrer skatteflukt, men tar sikte på å ramme ethvert tilfelle av utflytting. Om personen 

som flyttet ut hadde til hensikt å unngå skatt eller ikke, har ingen betydning. Det er ikke 

tilfellet etter sktl. § 2-3(3). Etter sktl. § 2-3(3) blir en bare skattepliktig dersom en 

realiserer aksjene innen fem år etter utflyttingen. Men kan allikevel formålet om å hindre 

skatteflukt nås med mindre restriktive midler enn sktl. § 2-3(3)? 

Domstolen i Lasteyrie-dommen mente at en i stedet for CGI. art 167 a kunne innføre regler 

hvor en ble skattepliktig til Frankrike kun i de tilfeller hvor en hadde et kort opphold i 

utlandet og en vender tilbake etter å ha realisert formuesobjektene i utlandet. Dette er 

regler som er mindre restriktive enn sktl. § 2-3(3). Etter sktl. § 2-3(3) blir en skattepliktig 

selv om en ikke velger å flytte tilbake til Norge. I tillegg vil en bli skattepliktig til Norge 

selv om en realiserer formuesobjektene som er ervervet fire år og elleve måneder etter 

utflyttingen, og i noen tilfeler enda lenger, jfr. kap. 1 “skatteloven § 2-3(3)”.  Derfor er det 

usikkert om proporsjonalitetsprinsippet ville vært oppfylt i forhold til sktl. § 2-3(3). Men 

jeg vil legge størst vekt på at sktl. § 2-3(3) ikke rammer ethvert tilfelle av utflytting og at 

en bare blir skattepliktig dersom en realiserer aksjene. Konklusjonen må dermed bli at sktl. 

§ 2-3(3) oppfyller proporsjonalitetskravet.  

 

Hovedkonklusjonen må dermed bli at sktl. § 2-3(3) ikke er i strid med EØS-avtalen art. 31. 
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Vedlegg 1- Aktieavansebeskatningsloven § 13 a 
  

§ 13 a. 4)) Ophører en persons skattepligt efter kildeskattelovens § 1 som følge af 

fraflytning, eller bliver en person efter bestemmelserrne i en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller 

Grønland, skal fortjeneste på aktier m.v., som den pågældende ejer på tidspunktet for 

skattepligtsophøret eller flytningen af skattemæssigt hjemsted, beskattes i samme omfang, 

som hvis aktierne var afstået på dette tidspunkt.

Stk. 2. Hvis en person samtidig med ophøret af fuld skattepligt bliver skattepligtig af 

erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet som nævnt i kildeskattelovens § 2, 

stk. 1, litra d, gælder reglerne i stk. 1 dog ikke for aktier, som er en del af denne 

erhvervsvirksomhed. Tilsvarende gælder, hvis personen efter flytning af skattemæssigt 

hjemsted ejer aktier som en del af en erhvervsmæssig virksomhed med fast driftssted her i 

landet. Stk. 1 finder derimod tilsvarende anvendelse for ophør af skattepligt vedrørende 

aktier, der ejes af en person eller et udenlandsk selskab m.v. som en del af en 

erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra d, 

og selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a. Aktierne anses for afstået på dét tidspunkt, hvor 

de ophører med at være en del af en skattepligtig erhvervsvirksomhed som nævnt i 3. pkt. 

Bliver aktier skattepligtige som nævnt i 3. pkt., uden at erhvervsvirksomheden ophører, 

gælder bestemmelserne i selskabsskattelovens § 7 tilsvarende for disse aktier.  

Stk. 3. 3)  Ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste efter stk. 1 anses aktierne for 

afstået for et beløb svarende til værdien på tidspunktet for skattepligtsophøret eller 

flytningen af skattemæssigt hjemsted. Tab, der kan fradrages efter lovens almindelige 

regler, kan dog kun fradrages i fortjeneste på andre aktier, der er omfattet af stk.1. For 

tegningsretter til aktier kan den skattepligtige vælge at opgøre den skattepligtige fortjeneste 

som forskellen mellem udnyttelseskursen og kursen på den pågældende aktie på 

tidspunktet for skattepligtsophøret eller flytningen af skattemæssigt hjemsted i stedet for 

som forskellen mellem afståelsessummen, jf. 1. pkt., og anskaffelsessummen, 

Stk. 4. Reglerne i stk. 1-2 gælder kun for personer, der har været skattepligtige efter 

kildeskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, litra d, og for selskaber m.v., der har været 

skattepligtige efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, i en eller flere perioder på i alt 

mindst 5 år inden for de seneste 10 år før skattepligtsophøret eller flytningen af 

skattemæssigt hjemsted. Reglerne i stk. 1- 2 gælder dog også, hvis aktierne er erhvervet fra 
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den skattepligtiges ægtefælle og denne opfylder betingelserne i 1. pkt. Reglerne i stk. 1-2 

gælder endvidere for aktionærer, der tidligere har været skattepligtige efter stk. 1-2, men 

hvor denne skattepligt er ophævet efter stk. 10. Reglerne i stk. 1 og 2 gælder ligeledes for 

aktionærer, der ved erhvervelse af aktier efter § 11 og § 11 A er indtrådt i overdragerens 

skattemæssige stilling.  

Stk. 5. 8)  Skatteministeren yder mod betryggende sikkerhed henstand med betaling af 

skatter pålignet efter stk. 1. Henstandsbeløbet forfalder til betaling, når aktierne afstås eller 

aktionæren dør. Henstandsbeløbet fragår i den slutskat, der indgår i årsopgørelsen efter 

kildeskattelovens §§ 60-62, jf. § 62 a. Der beregnes et tillæg til henstandsbeløbet fra 

forfaldstid for skatten pålignet efter stk. 1, indtil henstandsbeløbet forfalder. Tillægget 

fastsættes for hvert kalenderår til den officielle diskonto pr. 1. januar det pågældende år. 

Omfatter henstanden en del af et kalenderår, foretages en forholdsmæssig beregning af 

tillægget. Tillægget forfalder til betaling samtidig med henstandsbeløbet. Betales skatten 

eller henstandsbeløb med tillæg ikke rettidigt, forrentes det forfaldne beløb med renten i 

henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., med tillæg af 0,4 

procentpoint pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Skatteministeren fastsætter 

nærmere regler om sikkerhedsstillelse for og indbetaling af henstandsbeløbet.  

Stk. 6. Sikkerhed efter stk. 5 skal stilles over for skatteministeren. Sikkerhed skal stå i 

passende forhold til henstandsbeløbet. Sikkerhed kan bestå i aktier, børsnoterede 

obligationer, garanti fra et pengeinstitut eller anden sikkerhed efter skatteministerens 

bestemmelse. Størrelsen af sikkerheden skal afgøres af skatteministeren. Henstand efter 

stk. 5 er i øvrigt betinget af, at der ved fraflytning indgives selvangivelse til 

skattemyndigheden. Gives der udsættelse med indgivelse af selvangivelse efter 

skattekontrollovens § 4, stk. 4, skal selvangivelse som betingelse for henstanden blot 

være indgivet inden denne frist. Henstand er endelig betinget af, at der ved senere hel 

eller delvis afståelse af aktierne indgives selvangivelse af fortjenesten eller tabet på disse. 

Ønskes der ikke omberegning efter stk. 8, er det en betingelse for henstand, at der 

indgives meddelelse ved senere hel eller delvis afståelse af aktierne.  

Stk. 7. Indgives selvangivelse eller meddelelse ikke rettidigt, bortfalder henstanden, og 

skatten anses for forfalden på det tidspunkt, hvor skatten ville være forfalden, hvis der ikke 

var givet henstand. Skatten forrentes med renten i henhold til § 7, stk. 2, i lov om 

opkrævning af skatter og afgifter m.v., med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned 

fra dette tidspunkt. Adgangen til omberegning efter stk. 8 bortfalder.  
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Stk. 8. Ved efterfølgende afståelse af aktier kan den skattepligtige vælge for disse aktier 

at opgøre fortjenesten eller tabet på grundlag af afståelsessummen, henholdsvis 

handelsværdien, og besiddelsestiden på dette tidspunkt. Stk. 3, 2. pkt., finder tilsvarende 

anvendelse. Ved beregning af skatten efter 1. pkt. medregnes til afståelsessummen de 

udbytter af de afståede aktier, der er udloddet, efter at skattepligten efter stk. 1 og 2 

indtrådte. Dette gælder dog kun, hvis den danske skat af udbytterne er nedsat efter 

bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst med fremmed stat, Færøerne eller 

Grønland og udbytterne ikke medregnes til den skattepligtige indkomst i denne stat. Skat, 

der efter ligningslovens § 16 A er betalt af disse udbytter, kan fradrages i den beregnede 

skat efter 1. pkt. Fradragsbeløbet kan dog ikke overstige den skat, der efter 1. pkt. er 

beregnet af de aktier, udbyttet vedrører. Bliver en efterfølgende aktieafståelse beskattet 

efter ligningslovens § 16 B, kan den skattepligtige ikke vælge at opgøre fortjenesten eller 

tabet ved afståelsen af disse aktier efter 1. pkt. Skat, der efter ligningslovens § 16 B er 

betalt af afståelsessummen for aktier, kan fradrages i den beregnede skat efter stk. 1. Det 

gælder dog kun i det omfang, den betalte skat vedrører den afståelsessum, der er lagt til 

grund ved beskatningen efter stk. 1. Fradragsbeløbet kan ikke overstige den skat, der efter 

stk. 1 er beregnet af denne fortjeneste.  

Stk. 9. Skat, der er betalt til fremmed stat, til Færøerne eller til Grønland af fortjeneste 

ved afståelse af aktier, kan fradrages i den beregnede skat efter stk. 1 eller stk. 8, i det 

omfang den skattepligtige godtgør, at den betalte skat vedrører den fortjeneste, der er 

beskattet her i landet. Fradragsbeløbet kan dog ikke overstige den beregnede danske skat af 

denne fortjeneste. Såfremt der med den fremmede stat, med Færøerne eller med Grønland 

er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, skal der dog ikke gives fradrag for et større 

skattebeløb end det, som denne stat, Færøerne eller Grønland efter overenskomsten har et 

ubetinget krav på at oppebære. I de tilfælde, hvor der sker beskatning efter stk. 2, 3. pkt., 

gives der dog ikke fradrag for skat, som er betalt i den stat, hvor den skattepligtige er 

hjemmehørende.  

Stk. 10. Får aktionæren på ny skattemæssigt hjemsted her, bortfalder pligten til at svare 

skat af fortjeneste på aktier, der ikke er afstået. Bliver aktionæren skattepligtig til Danmark 

af erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet som nævnt i kildeskattelovens § 2, 

stk. 1, litra d, og selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, gælder det samme for aktier, som 

er en del af denne erhvervsvirksomhed. Ved senere afståelser opgøres fortjeneste eller tab 

                                                                                                                                                                               58



 

på grundlag af den oprindelige anskaffelsessum og anskaffelsestidspunkt, og fortjenesten 

eller tabet behandles efter lovens almindelige regler.  

Stk. 11. Er aktierne afstået før den fornyede indtræden af skattepligt efter stk. 10, uden at 

der er indgivet selvangivelse i forbindelse med indtræden af skattepligt efter stk. 1-2 og 

givet meddelelse til skattemyndighederne om afståelsen, anses aktierne for afstået ved 

fraflytningen.  

Stk. 12. Nedsættes skatten efter stk. 8 eller 9, eller bortfalder pligten til at svare skat efter 

stk. 10, bortfalder tillægget til henstandsbeløb efter stk. 5 vedrørende det skattebeløb, der 

nedsættes henholdsvis bortfalder. Eventuel for meget betalt skat tilbagebetales efter 

anmodning med en rentegodtgørelse på 6 pct. årligt fra betalingstidspunktet. 

Rentegodtgørelsen medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.  

Stk. 13. Aktieretter eller tegningsretter, der efter indtræden af skattepligt efter stk. 1-2 er 

tildelt den skattepligtige, samt aktier, der er erhvervet ved udnyttelse af disse retter, anses 

ved skatteberegning efter stk. 8 for erhvervet samtidig med den eller de moderaktier, som 

de nævnte retter eller aktier knytter sig til. Det samme gælder for konvertible obligationer, 

der er erhvervet ved udnyttelse af tegningsretter, samt aktier erhvervet ved konvertering af 

disse obligationer.  
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Vedlegg 2- Code gènèral des impôts art. 167 a (Svensk 
oversettelse) 
Artikel 167 a  

I.-1. Skattskyldiga som har haft sitt skatterättsliga hemvist i Frankrike under minst sex år 

de senaste tio åren skall, vid den tidpunkt då hemvistet flyttas utanför Frankrike, beskattas 

för vinster på sådana bolagsandelar som avses i artikel 160.  

2. Vinsten skall fastställas till det belopp som utgör skillnaden mellan värdet på 

bolagsandelarna vid den tidpunkt när hemvistet flyttades utanför Frankrike - vilken 

fastställs enligt bestämmelserna som föreskrivs i artiklarna 758 och 885 T a - och det 

förvärvspris som den skattskyldige erlagt för bolagsandelarna eller, i de fall då överlåtelsen 

skett vederlagsfritt, det värde som upptagits för bolagsandelarna vid beskattningen av 

överlåtelsen.  

Konstaterade förluster får inte dras av mot de vinster av samma slag som uppkommit på 

annat sätt.  

3. Vinsten skall deklareras i enlighet med de villkor som föreskrivs i artikel 167.2.  

II.-1. Betalning av skatten på den uppkomna vinsten kan senareläggas till och med 

tidpunkten för överlåtelse, återköp, inlösen eller indragning av berörda bolagsandelar.  

Anstånd med betalningen kan beviljas under förutsättning att den skattskyldige deklarerar 

den uppkomna vinsten enligt de villkor som anges under I, ansöker om anstånd, utser en 

representant med hemvist i Frankrike som har behörighet att ta emot meddelanden om 

beskattningsunderlaget, uppbörd och eventuella tvister om skatten, samt att han före sin 

avresa ställer de säkerheter för skatteuppbörden som krävs för att täcka 

skattemyndighetens fordran.  

Betalningsanståndet som föreskrivs i förevarande artikel innebär ett preskriptionsavbrott 

intill dess att anståndet upphör. Anståndet motsvarar det anstånd som föreskrivs i artikel L. 

277 i lagen om skatteförfaranden för tillämpning av artiklarna L. 208, L. 255 och L. 279 i 

samma lag.  
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Vid debitering eller återbetalning av skattekredit på aktieutdelningar, skattekrediter samt 

beskattning och källskatt som inte beräknas enligt schablon, bortses från skatt som 

omfattas av anståndsansökan som lämnas med stöd av denna artikel.  

2. De skattskyldiga som enligt denna artikel beviljas anstånd med betalning skall lämna in 

en deklaration enligt artikel 170.1. Det sammanlagda skattebeloppet med vilket anstånd 

med betalning beviljats skall anges i deklarationen. Till deklarationen skall en förteckning 

som upprättats på av skattemyndigheten fastställd blankett bifogas. Av denna förteckning 

skall skatt på berörda bolagsandelar som fortfarande omfattas av anstånd framgå och, i 

förekommande fall, varför anståndet upphört, samt tidpunkten för upphörandet.  

3. Med förbehåll för vad som anges i punkt 4 skall en skattskyldig som beviljats anstånd 

med betalning av skatten erlägga denna före den 1 mars året efter det år när anståndet 

upphörde.  

Den skatt för vilken anstånd med betalningen beviljats kan emellertid endast utkrävas för 

den del som motsvarar skillnaden mellan å ena sidan priset vid överlåtelse eller återköp 

eller i annat fall värdet av berörda bolagsandelar vid den tidpunkt då anståndet med 

betalningen upphör och, å andra sidan, det inköpspris eller förvärvsvärde för dessa som 

följer av punkt 2 I i denna artikel. Skattebefrielse för vinsten skall beviljas ex officio. I 

dessa fall skall den skattskyldige styrka uppgifterna i deklarationen med hjälp av de 

faktorer som använts vid beräkningen.  

Den skatt som den skattskyldige erlagt lokalt på den vinst som i praktiken genererats 

utanför Frankrike, kan dras av mot inkomstskatt som fastställts i Frankrike under 

förutsättning att den är likvärdig med denna skatt.  

4. Om deklarationen eller den förteckning som anges i punkt 2 inte inges eller om samtliga 

eller delar av de uppgifter som skall upptas i denna förteckningutelämnas, skall den skatt 

för vilken anstånd med betalningen beviljats omedelbart utkrävas.  

III. Fem år efter den skattskyldiges utresa eller den tidpunkt då den skattskyldige på nytt 

flyttar sitt hemvist till Frankrike, om denna händelse ligger före i tiden, skall avdrag för 

den enligt I fastställda skatten göras ex officio i den utsträckning den har samband med 

vinster på bolagsandelar som vid denna tidpunkt ingår i den skattskyldiges förmögenhet.  
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IV. Conseil d'État fastställer genom dekret tillämpningsföreskrifter för denna artikel och 

särskilt föreskrifter för att undvika dubbelbeskattning av fastställda vinster, samt för 

skattskyldigas deklarationsskyldighet och villkoren för anstånd med betalningen.  

V. Bestämmelserna i denna artikel är tillämpliga på skattskyldiga som från och med den 9 

september 1998 flyttar sitt hemvist utanför Frankrike.  
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