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1

1 Innledning

1.1 Hva er internprising?

Internprising er prising og fastsettelse av avtalevilkår ved transaksjoner mellom skattytere 

med interessefellesskap, såkalte kontrollerte transaksjoner.1 I det åpne markedet eksisterer 

en naturlig interessemotsetning mellom uavhengige parter, dermed vil tilbuds- og 

etterspørselsmekanismene definere pris og vilkår. I interessefellesskap foreligger ofte ikke 

slike naturlige interessemotsetninger. Derfor vil markedskreftene som påvirker pris og 

vilkår kunne falle bort. På denne måten kan interessefellesskapet, typisk et konsern, selv 

påvirke fordelingen av overskudd eller underskudd i de ulike konsernselskapene. 

Tradisjonelt omfatter kontrollerte transaksjoner hvordan skattytere priser varer, tjenester, 

lån og immaterielle rettigheter ved kjøp og salg mellom parter med interessefellesskap. 

Slike kontrollerte transaksjoner skal i utgangspunktet prises i henhold til det såkalte 

armlengdeprinsippet. Armlengdeprinsippet er den internasjonale standard OECDs2

medlemsland har avtalt skal benyttes for fastsettelse av internpriser for beskatningsformål.

Dette går i korthet ut på at internprisen skal være den samme som i en sammenlignbar

transaksjon mellom uavhengige parter under sammenlignbare omstendigheter.  

Prisfastsettelsen har stor betydning for skattyter og skattemyndigheter i og med at 

internprisen påvirker skattyters inntekts- og kostnadsside, og som igjen er avgjørende for 

statenes skatteproveny. Dersom konsernselskaper i ulike jurisdiksjoner har forskjellige 

skattesatser kan dette være et motiv for å påvirke fordelingen av overskudd/underskudd. 

                                                  
1 Feinschreiber, m.fl. (2001) s. 2-2
2 Organisation for Economic Co-operation and Development
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I et flernasjonalt konsern3 (heretter FNF-konsern) kan det være fordelaktig å plassere 

virksomhet, funksjoner, kapital, varemerker og andre rettigheter i jurisdiksjoner med lav 

skatt. For eksempel kan alle immaterielle rettigheter som gir opphav til lisensavgifter 

plasseres i et land med lav beskatning. På denne måten vil FNF-konsernet pådras kostnader 

og kunne få fradrag for dette i høyskatteland. Rettighetshaver vil bli beskattet for 

inntektene i lavskattelandet. Slik skatteplanlegging kan være legitimt dersom det er 

kommersiell og reell substans i transaksjonene, samt at de er gjennomført på 

forretningsmessige vilkår.4

For å sikre eget skatteproveny kan det være nødvendig for skattemyndighetene å granske

benyttet internprising mellom nærstående selskaper. Ved granskningen kan 

skattemyndigheter, for skatteformål, foreta justering av internprisen slik at det enkelte 

selskap får ”riktig” overskudd/underskudd og dermed ”riktig” skatteproveny.5

1.2 Hva er omstrukturering av virksomheter?

Begrepet omstrukturering av virksomheter6 har ingen ensbetydende definisjon, men som 

hovedregel går det ut på å endre oppgavefordelinger og selskapsstrukturer i et konsern. Det

skiller seg slik sett fra tradisjonelle fusjoner og fisjoner. Omstrukturering av virksomheter 

innebærer en operasjonell omorganisering hvor grunnlaget for kostnader og inntekter 

endres. Det kan involvere grenseoverskridende overføringer av funksjoner, eiendeler 

og/eller risiki mellom tilknyttede selskap. Slike overføringer kan eksempelvis innebære 

overføring av hele produksjonsprosesser, enkelte driftsmidler, arbeidskraft, kontrakter eller 

risiko tilknyttet varelager eller valuta. Dette får konsekvenser for fortjeneste- og 

tapspotensialet hos selskapene i FNF-konsernet. Omstruktureringer har typisk bestått i å 

omdanne en såkalt egenprodusent som går fra å produsere for egen regning og risiko til å 

                                                  
3 Definert i OECDs retningslinjer (norsk oversettelse) D-3: ”En gruppe nærstående foretak med driftsted i to 

eller flere land”
4 OECDs retningslinjer pkt. 1.36 – 1.41
5 Bjerke (2001) s. 17
6 Internasjonalt: Business restructurings
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bli en leieprodusent. En annen typisk omstrukturering er å omdanne et salgsselskap som 

går fra å drive handel for egen regning og risiko til å bli en salgsagent eller kommisjonær 

for en utenlandsk prinsipal. Andre former for omstrukturering kan innebære realisasjon 

og/eller spesialisering av virksomheten ved å flytte produksjonsfasiliteter og/eller 

forsknings- og utviklingsaktiviteter. Overføring av immaterielle eiendeler til en sentral 

enhet i FNF-konsernet er også en mulig form for eller en del av en omstrukturering.

Nedenfor illustreres omstrukturering av virksomhet ved et hypotetisk eksempel.

Figur 1: Illustrasjonseksempel; Omstrukturering av virksomhet 

I overnevnte figur har Datterselskap B i utgangspunktet alle funksjoner, eiendeler og risiki

på sin hånd. Det innebærer at dette selskapet for egen regning og risiko utfører alt fra selve 

produksjonen til og med salgsprosessen. Selskapet omstruktureres slik at 

oppgavefordelingene og selskapsstrukturen endres i tråd med ny forretningsmodell. Nå 

gjennomfører Morselskap A salgsprosessen med kunden samt innkjøp av innsatsfaktorer. 

Videre produserer Datterselskap B nå på oppdrag fra Morselskap A i henhold til lisens eid 

av Datterselskap C. Denne modellen innebærer at funksjoner som kjøp av innsatsfaktorer 

og forhandlinger med kunder er overført til Morselskap A, i tillegg til risiki tilknyttet 

varelager i og med at dette nå eies av Morselskap A. Immaterielle eiendeler som 
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kundelister og distribusjonsrettigheter er overført til Morselskap A og rettigheter til bruk av 

varemerker er overført til Datterselskap C. 

Ønsket om å omstrukturere en virksomhet kan begrunnes med både interne og eksterne 

forhold. Typiske eksterne forhold kan være konkurranseforhold og endring i 

kundeetterspørsel. For eksempel kan konkurrenter i markedet tilby lignende produkter til 

en lavere pris dersom salg og støttefunksjoner er sentralisert gjennom en mer 

kostnadseffektiv forretningsmodell. For å tilpasse seg konkurransesituasjonen kan FNF-

konsernet omstrukturere sin virksomhet. Typiske interne forhold kan være ønsket om å

frigjøre kontantstrømmer, maksimere synergieffekter, strømlinjeforme virksomheten, øke 

stordriftsfordeler og effektivisere driften. Videre kan ønsket om å sentralisere og 

spesialisere lederskap, produksjon, forskning og/eller distribusjon begrunne en 

omstrukturering.

Skatt er en del av kostnadsbildet til et FNF-konsern, og en omstrukturering kan således 

også begrunnes i skattebesparelser på konsernnivå når det planlegges effektiviseringer og 

forbedringer av strukturer og systemer. Selv om ikke skattehensynet er hovedformålet med

omstruktureringen, fører det ofte med seg skattemessige problemstillinger generelt og 

internprisingsproblemstillinger spesielt. 

1.3 Hvorfor er det behov for å behandle omstruktureringer særskilt i forhold til 

internprising?

Omstrukturering av virksomheter er for tiden et av de mest kontroversielle emnene 

innenfor internprising.7 Jesse Owens8 skriver følgende om temaet:

”The dialogue between businesses and government on this issue tends to be a 

dialogue of the deaf. Business states that restructuring is driven by sound 

                                                  
7 Musselli/Musselli, ”Stripping the Functions of Affiliated Distributors”, International Transfer Pricing 

Journal, November/December 2008 s. 262-271 (s. 262)
8 Director, OECD’s Centre for Tax Policy & Administration.
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commercial consideration and tax administrations think that it is all tax-

driven.”9

Økt globalisering og konkurranse i verdensøkonomien gjør at konsolidering og 

omstrukturering av virksomheter på tvers av landegrenser er et utbredt fenomen. 

Interessefellesskapet som helhet har et mål om størst mulig samlet fortjeneste. I denne 

sammenheng spiller kostnadsbesparelser en nøkkelrolle, skatteplanlegging og lav effektiv 

skattesats kan være en viktig del av dette bildet. Skattemyndighetene er på sin side opptatt 

av korrekt skatteproveny. Eksempelvis vil omstruktureringer av norske selskaper som 

innebærer uriktig internprising kunne forskyve skattefundamentet til utlandet, og 

tilsvarende ved omstrukturering av andre selskaper hjemhørende i andre jurisdiksjoner.

Selv om ulike selskaper i et FNF-konsern rettslig sett er selvstendige rettsubjekter, er 

konsernet økonomisk ansett som én enhet. I norsk skatterett og for internprisingsformål er 

selskapene i konsernet å anse som separate uavhengige subjekter.10 Det vil si at inntekten 

som tilkommer hvert enkelt konsernselskap er gjenstand for beskatning. FNF-konsern har 

utviklet seg fra at enkelte selskaper står for hele verdiskapningen til at en nå operer med 

divisjoner eller forretningsområder der flere selskaper står for verdiskapningen i 

verdikjeden. Selskapenes integrerte arbeidsfordeling og innvevde transaksjonsmønstre gjør 

at internprising i slike tilfeller blir svært utfordrende. 

Svært få transaksjoner er like; ikke minst ved omstrukturering av virksomheter hvor 

tilsvarende transaksjoner muligens ikke eksisterer blant uavhengige parter. Dermed er det 

en stor utfordring å prise slike transaksjoner, og ikke minst definere hva som er ”riktig” 

internpris. I slike forhold er fastsettelse av ”riktig” internpris forbundet med betydelige 

usikkerhetsmomenter hvor skjønnsmessige vurderinger og estimater gjør seg gjeldende.

                                                  
9 Owens, ”International Taxation: Meeting the Challenges – The Role of the OECD”, European Taxation, 

December 2006 s. 555-558 (s. 557)  
10 Sktl. § 2-2 (1), jf. Rt. 2007 s. 1025 Statoil Angola, og OECDs retningslinjer Forord pkt. 5  
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Målet med internprising er å komme frem til akseptable internpriser. Med dette målet 

danner det seg behov for internasjonale regler og konsensus. Bakgrunnen for dette er 

forskjeller i ulike jurisdiksjoners skattesystemer. Slike forskjeller kan lede til 

uoverensstemmelser da skattemyndighetene som hovedregel er opptatt av eget 

skatteproveny uten å ta i betraktning andre staters oppfatning. Ulik og isolert behandling 

kan lede til skattlegging av samme inntekt i flere jurisdiksjoner, såkalt økonomisk 

dobbeltbeskatning.11 Det er et viktig mål med internprising å forhindre slik 

dobbeltbeskatning og sannsynligvis den eneste måten å unngå dobbeltbeskatning er 

etablering av internasjonale regler undergitt felles praktisering og tolkning i de respektive 

land.12 EUs introduksjon av ”EU Transfer Pricing Documentation” i 2006 er et eksempel 

på dette.13  

1.4 Problemstilling

Temaet for denne oppgaven er problemstillinger knyttet til overføringer mellom 

nærstående parter, og de særlige utfordringer som oppstår ved prising av kontrollerte 

transaksjoner i forbindelse med omstrukturering av virksomhet. 

Oppgaven drøfter om en endring i selskapets operasjonelle organisering innebærer at det 

kan identifiseres en transaksjon dersom det har funnet sted en overføring av funksjoner, 

eiendeler, og/eller risiki, som formelt ikke er avtalt mellom de nærstående partene. Dersom 

en kontrollert transaksjon kan identifiseres i forbindelse med omstrukturering av 

virksomhet er spørsmålet hvordan armlengdes internprising gjennomføres. Ved 

omstrukturering av virksomhet er det også spørsmål om prising av etterfølgende 

kontrollerte transaksjoner og om den omstrukturerte part er berettiget til et vederlag som 

følge av statusendringen omstruktureringen innebærer.

                                                  
11 Zimmer (2009) s. 30 
12 Bjerke (2001) s. 26
13 Se EU Transfer Pricing Forum: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/index_en.htm

[11.11.2009]

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/index_en.htm
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For å analysere internprisingsspørsmålene nærmere tar jeg utgangspunkt i kontrollerte 

transaksjoner som oppstår i typiske former for omstruktureringer, herunder konserninternt 

salg av datterselskap, omstrukturering av egenprodusent til leieprodusent samt 

omstrukturering av salgsselskap til salgsagent. 

1.5 Avgrensninger

1.5.1 Dokumentasjonskrav

Ved lov 29. juni 2007 nr. 72 ble ligningsloven14 (lignl.) endret og § 4-12 om oppgave- og 

dokumentasjonsplikt for kontrollerte transaksjoner ble tilføyd. Lignl. § 4-12 inneholder 

nærmere regler om plikt til å utarbeide skriftlig dokumentasjon om priser og vilkår ved 

kontrollerte transaksjoner og overføringer. Utfyllende bestemmelser om 

dokumentasjonsplikten er fastsatt i forskrift.15 I tillegg har Skattedirektoratet utgitt detaljert

veiledning for hva som skal til for å oppfylle dokumentasjonskravet som følger av lignl. § 

4-12 og den tilhørende forskriften.16

Dokumentasjonsplikten innebærer en plikt til å utarbeide og oppbevare dokumentasjon som 

gir grunnlag for å vurdere om internprisingen i kontrollerte transaksjoner er i henhold til

armlengdeprinsippet. Formålet med dokumentasjonskravet er å lette skattemyndighetenes 

arbeid med hensyn til fastsette riktig internprising og at det klart fremgår hva som kan 

kreves av opplysninger fra skattyter ved kontroll av internprisingen.17

                                                  
14 Lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning
15 Forskrift nr. 1369/2008
16 Offentlig tilgjengelig: 

http://www.skatteetaten.no/Upload/PDFer/Retningslinjer_for_dokumentasjon_06_12_07_-_2%5b1%5d.pdf  

[21.09.2009]
17 Ot.prp. nr. 62 (2006-2007) s. 40

http://www.skatteetaten.no/Upload/PDFer/Retningslinjer_for_dokumentasjon_06_12_07_-_2%5b1%5d.pdf
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Oppgaveplikten innebærer en plikt til å fylle ut et ligningsskjema18 over transaksjoner og 

mellomværender med nærstående parter, som vedlegg til selvangivelsen. Skjemaet har en 

egen post (Post 11) som er særlig aktuell ved omstrukturering av virksomheter. Det skal 

krysses av for om det har skjedd vesentlige endringer i skattyters funksjoner, eiendeler 

og/eller risiki. Formålet med å innføre en særskilt oppgaveplikt for kontrollerte 

transaksjoner og mellomværender er å gi skattemyndighetene oversikt over kontrollerte 

transaksjoner samt grunnlag for enkel utvelgelse av hvilke skattytere og 

transaksjonsforhold de ønsker å kontrollere.19

Den videre fremstilling vil ikke gå nærmere inn på innholdet i dokumentasjons- og 

oppgaveplikten.  

1.6 Rettskilder

Internprising ved omstrukturering av virksomheter er et tema i den dynamiske skatteretten 

som er i rask utvikling. Det finnes ingen avgjørelser fra Høyesterett eller andre rettsregler 

som direkte behandler omstrukturering av virksomhet. Derfor vil de øvrige 

rettskildefaktorene som spesielt behandler temaet kunne få økt vekt.

1.6.1 Norge

Skatteregler for kontrollerte transaksjoner ved omstrukturering av virksomheter følger dels 

av lover og forskrifter, og dels av domstolspraksis og administrativ praksis. Den primære 

rettskilden er skatteloven20 (sktl.) § 13-1. Som i de fleste andre juridiske disipliner gjelder

den alminnelige juridiske metodelære slik den er nedfelt i rettskildelæren også på 

skatterettens område.21

                                                  
18 RF 1123 ”Oppgave over opplysninger om kontrollerte transaksjoner og mellomværender”
19 Ot.prp. nr. 62 (2006-2007) s. 48
20 Lov 26. mars 1999 nr. 14 Lov om skatt av formue og inntekt 
21 Zimmer (2006) s. 48
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Rettspraksis er begrenset på dette temaet innenfor internprising. Idet det ikke foreligger 

avgjørelser fra Høyesterett som omhandler temaet direkte, vil underrettspraksis og andre 

rettskilder ha større betydning for hvordan gjeldende rett er å forstå. Underrettspraksis kan 

tillegges noe større vekt i skatteretten enn ellers da rettspraksis blant annet blir trykt i 

særskilt samling; kalt Utvalget22.23

Temaet internprising ved omstrukturering av virksomheter er behandlet i juridisk teori. Der 

andre rettskilder er tause brukes litteraturen for å fremheve argumenter som ikke kan sluttes 

fra andre rettskildefaktorer. Utgangspunktet er at juridisk teori har begrenset vekt i 

rettskildelæren, men at den likevel øver ganske stor faktisk innflytelse i rettslivet.24

Utenlandsk litteratur anvendes også der dens argumentasjon kan tjene som supplement. 

1.6.2 Internasjonalt

Norges åpne økonomi medfører at skatterettslige problemstillinger i økende grad har 

internasjonale perspektiver ved seg. Internasjonale rettskilder er relevante ved 

grenseoverskridende transaksjoner. Videre kan de tjene som et supplement ved nasjonale 

transaksjoner. Utgangspunktet er likevel at internasjonale rettskilder som hovedregel ikke 

selv kan hjemle beskatning, men kan derimot begrense norske skattemyndigheters mulighet

til skattlegging fordi Norge kan ha gitt avkall på beskatningsretten jf. lov 28. juli 1949 nr. 

15 om adgang for Kongen til å inngå overenskomster med fremmede stater til forebyggelse 

av dobbeltbeskatning m.v. (dobbeltbeskatningsavtaleloven) § 1. Nærmere om dette i pkt. 

3.1.

OECDs mønsterskatteavtale25 (heretter mønsterskatteavtalen) danner utgangspunkt for de 

fleste skattavtaler om inntektsskatt som Norge er part i. Mønsterskatteavtalen blir publisert 

                                                  
22 ”Dommer, uttalelser m.v. i skattesaker” utgitt av ligningsutvalget
23 Eckhoff (2001) s. 155-156
24 Ibid. s. 270
25 Engelsk: OECD Model Tax Convention on Income and Capital. Endret og revidert en rekke ganger, senest 

i 2008. 
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med tilhørende kommentarer (heretter OECDs kommentarer) som gir ytterligere veiledning 

ved anvendelse og tolkning av skatteavtalenes enkelte bestemmelser. Mønsterskatteavtalen 

er ikke rettslig bindende for medlemsstatene da OECD ikke har en slik kompetanse. I 

praksis tillegges mønsterskatteavtalen og OECDs kommentarer betydelig vekt ved tolkning 

av skatteavtaler som Norge er part i, også kommentarer som er nyere enn den aktuelle 

dobbeltskatteavtalen.26 Bakgrunnen for dette er at mønsterskatteavtalen og kommentarene 

legges til grunn ved inngåelse og revisjon av skatteavtalene. Videre tillegges de stor vekt av 

norske skattemyndigheter og domstoler ved håndhevelse og tolkning av skatteavtalene.27

Skatteavtalene Norge har inngått med ulike stater er folkerettslige traktater og må derfor 

tolkes på bakgrunn av de folkerettslige regler om tolkning av traktater.28 Skatteavtalene 

skal tolkes etter Wien-konvensjonens29 bestemmelser for traktatstolkning, jf. artikkel 31-

33. Wien-konvensjonen er ikke ratifisert av Norge, men er ansett å uttrykke folkerettslig 

sedvanerett.30

I skatteavtaler Norge har inngått med andre stater, er det inntatt en bestemmelse om 

internprising, med basis i OECDs mønsterskatteavtale. Kommentarene til 

mønsterskatteavtalen vier relativt liten plass til denne bestemmelsen. OECD har tidligere 

utgitt flere rapporter vedrørende internprising som nå er revidert og sammenslått i Transfer 

Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations31 (OECDs 

retningslinjer eller bare retningslinjene). Retningslinjene gir uttrykk for internasjonale 

aksepterte prinsipper og gir veiledning ved anvendelse av mønsterskatteavtalens 

                                                  
26 Rt. 2008 s. 557 Sølvik (46-49)
27 Rt. 2008 s. 577 Sølvik, Rt. 2004 s. 957 PGS, Rt. 1997 s. 653
28 Rt. 1994 s. 752 Alphawell (s. 752)
29 Vienna Convention on the Law of Treaties – May 23, 1969
30 Ruud/Ulfstein (2006) s. 93
31 Uoffisiell norsk oversettelse ved Finansdepartementet: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/skatter_og_avgifter/oecds-retningslinjer-for-internprising-

f.html?id=475968 [31.07.2009]

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/skatter_og_avgifter/oecds-retningslinjer-for-internprising-f.html?id=475968
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/skatter_og_avgifter/oecds-retningslinjer-for-internprising-f.html?id=475968
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internprisingsbestemmelse samt nasjonal internprisingspraksis.32 Etter vedtakelsen av sktl. 

§ 13-1 nytt fjerde ledd er OECDs retningslinjer blitt en enda mer sentral og relevant 

rettskildefaktor, se nærmere om dette pkt. 3.2

I september 2008 publiserte OECD ”Discussion Draft on the Transfer Pricing Aspects of 

Business Restructurings”33 (OECDs diskusjonsutkast eller bare diskusjonsutkastet). 

Diskusjonsutkastet er en foreløpig rapport med internprising ved omstrukturering av 

virksomheter for øye. I følge OECD var det ikke tilstrekkelig veiledning om emnet i 

retningslinjene eller i kommentarene til mønsterskatteavtalen. Diskusjonsutkastet tar ikke

sikte på å foreslå endringer eller tillegg til OECDs retningslinjer annet enn å klargjøre 

eksisterende veiledning.34 Diskusjonsutkastet kan derfor ha rettskildemessig verdi i norsk 

rett. På den andre side er rapporten kun et foreløpig utkast. Det gjenstår ennå å se hvordan 

OECD velger å behandle den endelige rapporten utkastet danner grunnlag for som 

forventes i 2010. Dersom den integreres i retningslinjene vil det kunne ha betydning for 

norske rettsanvendere. Se nærmere om dette i pkt. 3.3

1.7 Videre fremstilling

Internprising ved omstrukturering av virksomhet reiser problemstillinger innen store deler 

av internprisingssfæren. Den videre fremstilling vil belyse enkelte utvalgte 

problemstillinger. I kapittel 2 og 3 gjennomgås de rettslige grunnlag for internprising ved 

omstrukturering av virksomheter. I kapittel 4 analyseres særskilte 

internprisingsproblemstillinger ved omstruktureringer som innebærer konserninternt salg 

av selskap. I kapittel 5 drøftes hvorvidt skattemyndighetene, for internprisingsformål, kan 

identifisere og da prise en transaksjon som ikke formelt er avtalt mellom de nærstående 

parter. I kapittel 6 drøftes særskilte overføringer knyttet til omstrukturering av 

egenprodusent til leieprodusent, herunder en produksjonslinje, kontrakter og goodwill i 

                                                  
32 OECDs retningslinjer, forord pkt. 16 jf. pkt. 13
33 Offentlig tilgjengelig: 

http://www.oecd.org/document/7/0,3343,en_2649_33753_41328775_1_1_1_1,00.html [10.08.2009]
34 OECDs diskusjonsutkast pkt. 195

http://www.oecd.org/document/7/0,3343,en_2649_33753_41328775_1_1_1_1,00.html
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tillegg til partenes etterfølgende kontrollerte transaksjoner. I kapittel 7 drøftes typiske 

overføringer ved omdannelse av salgsselskap til salgsagent, herunder kundebase, 

distribusjonsrettigheter og kundefordringer samt spørsmålet om den omstrukturerte enhet 

bør kompenseres som følge av selve omstruktureringen. Til slutt noen avsluttende 

kommentarer i kapittel 8. 

2 Skatteloven § 13-1

2.1 Generelt

Skatteloven § 13-1 regulerer internprising i norsk rett og kommer til anvendelse både ved 

nasjonale og grenseoverskridende transaksjoner. Bestemmelsen hjemler skjønnsfastsettelse 

av formue og inntekt ved interessefellesskap, det vil si at skattemyndighetene kan justere

internprisingen som er foretatt dersom inntekten eller formuen er redusert på grunn av 

interessefellesskapet. Bestemmelsen er en videreføring av tidligere skattelov av 1911 § 54

første ledd. Revisjonen i 1999 var ikke ment å medføre realitetsendringer.35 Tidligere 

rettspraksis er således relevant og får betydning ved tolkning av bestemmelsen. Formålet 

med bestemmelsen er å skape en effektiv beskyttelse av det nasjonale skattefundamentet 

samt motvirke at inntekter som i utgangspunktet skal beskattes i Norge allokeres ut av 

landet gjennom uriktig internprising.36

Sktl. § 13-1 første ledd jf. tredje ledd knesetter armlengdeprinsippet i norsk rett.

Anvendelsen av armlengdeprinsippet baserer seg på en sammenligning av betingelsene i 

den kontrollerte transaksjon med betingelsene i en sammenlignbar transaksjon mellom to 

uavhengige parter under sammenlignbare omstendigheter. Bakgrunnen er at dersom 

transaksjonene er helt like, vil eventuelle ulikheter i betingelsene, for eksempel pris, være 

en konsekvens av at det i den ene transaksjonen foreligger et interessefellesskap mellom 
                                                  
35 Ot.prp. nr. 86 (1997-1998) s. 75
36 l.c.
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partene.37 Målet for armlengdeprinsippet er å komme frem til hvilke betingelser som ville 

vært avtalt dersom partene i den kontrollerte transaksjonen hadde vært uavhengige av 

hverandre. I Rt. 1940 s. 598 Fornebo formulerte Høyesterett armlengdeprisnippet: 

”… at det ikke er nok at det foreligger et interessefellesskap

(deltakerinteresse); dette må ha resultert i en ordning med hensyn til 

vedkommende bedrifts midler eller avkastning, som i og for seg ikke er 

forretningsmessig rimelig og naturlig, men bare kan forklares ved 

interessefellesskapet, og som har medført en forrykning av 

skattefundamentene.”38

Etter sktl. § 13-1 fjerde ledd skal det normalt tas hensyn til OECDs retningslinjer. 

Bestemmelsen ble tilføyd med virkning fra inntektsåret 200839  og gjelder de 

materiellrettslige delene av retningslinjene (kap. I-III og VI-VIII).40 Formålet med 

tilføyelsen var å klargjøre og forsterke retningslinjenes relevans, samt å gi de en mer 

formell status som rettskildefaktor i norsk rett.41 At OECDs retningslinjer er relevante ved 

tolkningen av § 13-1 har også tidligere vært lagt til grunn i rettspraksis, noe som ble 

bekreftet av Høyesterett i Rt. 2001 s. 1265 Agip.

2.1.1 Kort om vilkårene for skjønnsfastsettelse

Tre kumulative vilkår må være oppfylt for at sktl. § 13-1 skal komme til anvendelse. Det 

stilles for det første krav om at inntekten er redusert. For det andre må det foreligge et 

interessefellesskap med andre nærstående parter, og for det tredje må det være 

årsakssammenheng mellom interessefellesskapet og det faktum at inntekten er redusert.

                                                  
37 Bjerke (2001) s. 186
38 Rt. 1940 s. 598 (s. 601), fulgt opp i senere rettspraksis jf. Rt. 2006 s. 1573 Dillerud og Rt. 2007 s. 1025 

Statoil Angola
39 Lov nr. 72/2007 
40 Ot.prp. nr. 62 (2006-2007) s. 15
41 Ibid. s. 14
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Dersom alle tre vilkårene er oppfylt kan skattemyndighetene fastsette inntekten eller 

formuen ved skjønn.   

2.1.1.1 Inntektsreduksjon

Vilkåret om inntekts- eller formuesreduksjon er ofte det mest omstridte i praksis. Det settes 

krav til at formuen eller inntekten ”er redusert” som følge av interessefellesskapet jf. sktl. § 

13-1 første ledd.

Ordlyden i bestemmelsen setter ingen begrensninger eller krav til hvilke kontrollerte 

transaksjoner som resulterer i en inntektsreduksjon. Forarbeidene til sktl. 1911 § 54 

foreskriver at måten inntektsreduksjonen er skjedd på er i prinsippet uten betydning.42 Det 

avgjørende er om inntektsreduksjonen på grunn av interessefellesskapet faktisk har funnet 

sted. Klassiske eksempler er kjøp eller salg av varer og tjenester til under/overpris i tillegg 

til lån med for høy/lav rentesats. Ved omstrukturering av virksomheter er typiske 

eksempler vederlagsfrie overføringer til andre selskaper i konsernet og for lav verdsettelse 

ved salg av driftsmidler eller aksjer til et utenlandsk konsernselskap. For å avgjøre om 

inntektsreduksjon har funnet sted må skattyters inntekt eller formue sammenlignes med den 

formue eller inntekt som ville vært resultatet dersom interessefellesskapet ikke hadde 

eksistert. 

Verken ordlyden i sktl. § 13-1 eller lovens forarbeider gir holdepunkter for at 

inntektsreduksjonen må være av en viss størrelse for at bestemmelsen skal komme til 

anvendelse. Rettspraksis er klar på at det ikke kan stilles krav til inntektsreduksjonens 

størrelse. I Rt. 1999 s. 1087 Baker Hughes uttalte Høyesterett at det ikke er grunnlag for å 

stille et slikt krav i sin alminnelighet.43 I Rt. 2001 s. 1265 Agip slår Høyesterett fast at det 

verken i OECDs retningslinjer eller sktl. § 13-1 ”er et vilkår for justering at prisforskjellen 

er vesentlig eller klar. Men en prisforskjell må det være”.44 Hvor stor prisforskjell det må 

                                                  
42 Ot.prp. nr. 26 (1980-1981) s. 66
43 Rt. 1999 s. 1097 (s. 1096)
44 Rt. 2001 s. 1265 (s. 1278)
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være for å anse vilkåret oppfylt vil variere. Eksempelvis hvor det ikke kan identifiseres en 

markedspris bør det kreves et visst avvik fra det som antas å være markedspris før man vil 

anse det som bevist at det foreligger en inntektsreduksjon. OECDs retningslinjer 

foreskriver at en bør være varsom med å foreta små justeringer da internprising ikke er en 

eksakt vitenskap, men krever at skattytere og skattemyndighetene utøver skjønn.45 I enkelte 

tilfeller vil det derfor kunne tenkes at små avvik fra markedspris foreligger, men bevisene 

anses for svake til å kunne gi grunnlag for skjønnsfastsettelse.46

2.1.1.2 Interessefellesskap

For at vilkåret om interessefellesskap skal anses oppfylt må det forligge ”direkte eller 

indirekte interessefellesskap” med annen person, selskap eller innretning jf. sktl. § 13-1 

første ledd. Ordlyden angir ikke nærmere hva som menes med selve begrepet 

interessefellesskap, men det er klart at det kan bestå mellom fysiske og juridiske personer.

Forarbeidene til sktl. 1911 § 54 uttaler at innflytelsesgrunnlaget i prinsippet er likegyldig.47

Det er dermed ikke et formelt krav til hva skal til for å anse at det foreligger et 

interessefellesskap. Sett hele lovbestemmelsen i sammenheng må interessefellesskapet 

være egnet til øve innflytelse over økonomiske disposisjoner mellom partene. 

Vurderingstemaet må være om tilknytningen er egnet til å gi skattyter en form for kontroll 

og/eller påvirkning.

Den vanligste formen for interessefellesskap er eierskap. Eksempelvis vil direkte 

interessefellesskap foreligge mellom et morselskap og et datterselskap. Indirekte 

interessefellesskap kan foreligge mellom to datterselskap gjennom morselskapets eierskap, 

såkalte søsterselskaper.

Bestemmelsen stiller ikke krav til at en eksempelvis må eie mer enn 50 % for at det skal 

foreligge et interessefellesskap, det avgjørende er hvilken innflytelse eierskapet gir.

                                                  
45 OECDs retningslinjer pkt. 1.68 jf. pkt. 1.12
46 Syversen (1991) s. 183
47 Ot.prp. nr. 26 (1980-1981) s. 66
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Dermed kan det for eksempel argumenteres for at 1/3 eierandel i enkelte tilfeller kan være 

tilstrekkelig for å anse at interessefellesskap foreligger. I slike tilfeller vil eierposisjonen 

kunne hindre eller tvinge gjennom visse vedtaksforslag. Eierskap kan alternativt i 

kombinasjon med andre forhold, som for eksempel avtaleverk, tilsi at interessefellesskap

foreligger. Andre forhold som kan etablere interessefellesskap er eksempelvis slektskap, 

arbeidsforhold, låneforhold eller avtaleforhold. På den andre side har det i juridisk teori 

vært argumentert for at maktsituasjoner ikke skal anses som interessefellesskap etter 

sktl. § 13-1.48 Interessefellesskap foreligger ikke hvor det utelukkende ligger i en bestemt 

skatterettslig bedømmelse av forholdet.49

Flere forhold kan medføre at interessefellesskap foreligger, det beror på en 

helhetsvurdering hvorvidt vilkåret er oppfylt.50 Vilkåret om interessefellesskap volder 

sjelden problemer i praksis da dette som regel er opplagt eller ikke bestrides av skattyter.

2.1.1.3 Årsakssammenheng

Inntektsreduksjonen må være forårsaket av interessefellesskapet for at skattemyndighetene 

kan fastsette skattyters formue eller inntekt ved skjønn jf. ordlyden om at formuen eller 

inntekten må være redusert ”på grunn av” interessefellesskapet. 

Selv om det foreligger en inntektsreduksjon må skattemyndighetene bevise at det skyldes 

interessefellesskapet. Dersom inntektsreduksjonen skyldes andre forhold enn internprisen 

er vilkåret ikke oppfylt. Slike andre forhold kan eksempelvis være endrede markedsforhold

eller stor volatilitet i råvarepriser og rentebildet.

I forarbeidene til sktl. 1911 § 54 er vilkåret om årsakssammenheng omtalt som en 

bevisbyrderegel, det vil si, har skattemyndighetene bevist at interessefellesskap foreligger 

                                                  
48 Zimmer, ”Høyesterettsdommer i skattesaker 2006”, Skatterett, 2007 nr.4 s.325-383 s. 363
49 Rt. 2008 s. 1307 Alvdal (avsnitt 26)
50 Bjerke (1997) s.116
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og at formuen eller inntekten er redusert ”antas også årsakssammenheng å foreligge”.51

Det har i juridisk teori derfor blitt argumentert for at kravet til årsakssammenheng er et rent 

bevisbyrdespørsmål og at det kun er to vilkår i sktl. § 13-1.52

Kravet til årsakssammenheng forutsetter at det kan eksistere inntektsreduksjon som ikke 

har sammenheng med interessefellesskapet. I Rt. 2007 s. 1025 Statoil Angola var både 

vilkåret til interessefellesskap og inntektsreduksjon oppfylt, men Høyesterett konkluderte 

med at kravet til årsakssammenheng ikke var oppfylt da det rentefrie lånet Statoil ASA ga 

til Statoil Angola Block 17 AS var forretningsmessig begrunnet. 

I en sak om tynn kapitalisering inntatt i Utv. 1992 s. 157 fant klagenemnda for 

petroleumsskatt at kravet til årsakssammenheng ikke var oppfylt. Skattyter tilhørte et 

utenlandsk konsern hvor konsernets hjemstat hadde store eierinteresser. Skattyter hadde lån 

fra frittstående kredittinstitusjoner, som var garantert av konsernets hjemstat. Ved ligningen 

hadde en del av de statsgaranterte lånene blitt tilbakeført som egenkapital på grunn av 

interessefellesskap mellom skattyter og staten. Da garantien var gitt i medhold av en 

generell statlig garantiordning, tilgjengelig for alle foretak som engasjerte seg i 

utvinningsvirksomhet, var ikke garantien gitt på grunn av interessefellesskapet.

Praksis tilsier at det eksisterer et vilkår om årsakssammenheng. Vilkåret blir sjelden satt på 

spissen i praksis når vilkårene om inntektsreduksjon og interessefelleskap er oppfylt.53   

2.1.2 Bevisbyrdespørsmålet

Sktl. § 13-1 annet ledd har hatt en særlig bevisbyrderegel knyttet til utenlandske parter. For 

å sørge for at bestemmelsen ikke var i strid med EØS-avtalen, ble den endret med virkning 

for inntektsåret 2008.54 Hvis den annen part er hjemhørende utenfor EØS, og det er ”grunn 

                                                  
51 Ot.prp. nr. 26 (1980-1981) s. 56
52 Skaar m.fl. (2006) s. 360-362
53 Bjerke (1997) s. 138, Skaar m.fl. (2006) s. 361, Zimmer (2009) s. 161
54 Lov nr. 72/2007
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til å anta” at inntekten er redusert, må skattyter, for å unngå at inntekten justeres, godtgjøre 

at inntektsreduksjonen ikke er begrunnet i interessefellesskapet. Det samme er tilfelle der 

det andre selskapet er hjemhørende innenfor EØS, men i et land hvor Norge ikke kan kreve 

opplysninger om inntektsforhold i medhold av folkerettslig sammenkomst jf. sktl. § 13-1 

annet ledd 2. punktum. Til sammenligning er kravet etter første ledd at inntekten eller 

formuen ”er” redusert. Formålet med lempeligere bevisbyrdespørsmål er ønsket om å gjøre 

arbeidet enklere for skattemyndighetene i de tilfeller det kan være vanskelig å tilegne seg 

informasjon.55

Det har i teorien vært diskutert hvilken realitet det reduserte beviskravet i annet ledd har. I 

Rt. 1999 s. 1087 Baker Hughes la Høyesterett til grunn at anvendelse av sktl. § 13-1 alltid 

forutsetter at skattemyndighetene anser at det foreligger sannsynlighetsovervekt for at 

inntekten er redusert. Høyesterett uttalte videre: 

”[K]ravene til det grunnlaget vurderingen skjer ut fra, er i utenlandstilfellene 

ikke stå store som ved en vurdering etter § 54 første punktum [nå § 13-1 første 

ledd]. Den reelle forskjell mellom første og annet punktum [nå § 13-1 første og 

annet ledd] blir dermed ikke særlig stor i denne relasjon.”56 [mine tilføyelser]

Dette kan tolkes slik at begrunnelsen for skjønnsfastsettelsen kan være tynnere hvor en av 

partene er hjemhørende utenfor EØS.57 På den andre side må det være klart at den 

alminnelige regelen om overvektsprinsippet58 gjelder i skatteretten når det skjønnes over

hva som er markedspris. Etter min oppfatning må det i alle tilfeller kreves 

sannsynlighetsovervekt for å fastslå at inntektsreduksjon foreligger.

                                                  
55 Ot.prp. nr. 62 (2006-2007) s.16 sml. Ot.prp. nr. 26 (1980-1981) s. 55
56 Rt. 1999 s. 1087 (s. 1097)
57 Zimmer (2009) s. 160-161
58 Hov I (2007) s. 350
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3 Internasjonale rettskilder

3.1 Skatteavtaler

Armlengdeprinsippet er statuert i mønsterskatteavtalens art. 9. Selv om ikke ordlyden i 

§ 13-1 og artikkel 9 er identisk, gir de uttrykk for samme armlengdeprinsipp. 

Hovedformålene med skatteavtalene er deling av skatteproveny mellom statene og 

unngåelse av dobbeltbeskatning på skattyters hånd. Skatteavtaler inngås med Stortingets 

samtykke, blir forhåndsinkorporert og gjort til en del av norsk internrett med samme 

trinnhøyde som formell lov, jf. dobbeltbeskatningsavtaleloven § 1. Etter 

dobbeltbeskatningsavtaleloven kan en gjennom skatteavtalene kun lempe nasjonal 

beskatning, det vil si at Norge i sine skatteavtaler har gitt avkall på sin beskatningsrett. 

Prinsippet om at skatteavtaler bare kan inneholde lempende regler innebærer at de ikke kan 

inneholde skatteskjerpende regler og beskatningsretten kan ikke gjøres gjeldende dersom 

det ikke er internrettslig hjemmel for skatteplikt.59

I og med at skatteavtaler ikke kan utgjøre hjemmel for beskatning av inntekt, setter

bestemmelsen kun skranker for Norges rett til å anvende skattelovens § 13-1.60 Norske 

skatteavtalebestemmelser som er basert på mønsterskatteavtalens art. 9 begrenser på den 

andre siden neppe anvendelsesområdet til skattelovens § 13-1.61 Bakgrunnen for dette er at 

begge bestemmelser uttrykker det samme armlengdeprinsipp og OECDs retningslinjer er 

en viktig rettskildefaktor ved tolkningen av både mønsterskatteavtalens art. 9 og 

skattelovens § 13-1, se pkt. 3.2 nedenfor.   

3.2 OECDs retningslinjer

Mønsterskatteavtalens kommentarer uttrykker at OECDs retningslinjer representerer 

internasjonale omforente prinsipper og gir veiledning og presiseringer for anvendelsen av 

                                                  
59 Zimmer (2009) s. 60
60 Skaar m.fl. (2006) s. 338 
61 l.c. 
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armlengdeprinsippet. I tillegg gir retningslinjene inngående veiledning om ulike 

internprisingsmetoder. Retningslinjene er et dynamisk dokument - tillegg og oppdateringer 

implementeres periodevis, senest 16. juli 2009. OECD har foreslått endringer til kapittel I-

III.62 Forslaget har form som et diskusjonsutkast og publikum kan sende inn kommentarer

til forslaget innen 9. januar 2010. De foreslåtte endringene har først og fremst betydning for 

hierarkiet av internprisingsmetodene, i tillegg til oppdatering av den generelle veiledningen 

for sammenlignbarhetsanalyser. 

Etter ordlyden i § 13-1 fjerde ledd skal det ”tas hensyn til” OECDs retningslinjer både ved 

avgjørelsen av om formue eller inntekt er redusert og ved skjønnsfastsettelsen dersom de 

nærstående parters samkvem er underlagt skatteavtale mellom de respektive stater. Når det 

gjelder transaksjoner mellom norske parter eller mellom parter hvor samkvem ikke er 

underlagt skatteavtale ”bør, så langt det passer, tas tilsvarende hensyn” til retningslinjene.

Ordlydens forskjell får neppe stor betydning i praksis, men kan innebære at man i forhold 

til ikke-skatteavtale land og nasjonale transaksjoner åpner for muligheten til å se bort fra 

retningslinjene.63

Det kan spørres om lovgiver, etter tilføyelsen av fjerde ledd, åpner for større adgang til å 

fravike OECDs retningslinjer. I Agip-dommen uttalte Høyesterett følgende: 

”Jeg antar at skatteloven § 54 første ledd [nå § 13-1] sammenholdt med de 

kortfattede uttalelser om « det såkalte arms length-prinsipp » i lovforarbeidene 

… og med rettspraksis, i prinsippet er uttrykk for det samme som fremgår av 

OECDs retningslinjer … Men retningslinjene gir et mer presist uttrykk for 

innholdet i skatteloven § 54 første ledd [nå § 13-1].”64 [mine tilføyelser] 

                                                  
62 Offentlig tilgjengelig: 

http://www.oecd.org/document/26/0,3343,en_2649_33753_43656346_1_1_1_1,00.html [10.10.09]
63 Zimmer (2009) s. 150
64 Rt. 2001 s. 1265 (s. 1278)

http://www.oecd.org/document/26/0,3343,en_2649_33753_43656346_1_1_1_1,00.html
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Det kan problematiseres hvorvidt lovfestingen betyr noe annet enn det Høyesterett ga 

utrykk for i Agip-dommen. Det er ikke klart at formuleringen ”skal … tas hensyn til” 

innebærer noe annet eller mer enn Høyesteretts formulering om at retningslinjene gir et mer 

”presist” uttrykk for innholdet i skattelovens internprisingsregel.65 Lovgiver har også 

forbeholdt seg retten til å fravike retningslinjene i lovbestemmelsens siste setning. 

Lovgivers revisjon av bestemmelsen kan derfor tenkes å være en innskrenkning av 

retningslinjenes betydning sammenlignet med det som fulgte av Agip-dommen.66 Dette kan 

gi uttrykk for at lovens ordlyd i visse tilfeller er mindre forpliktende sammenlignet med

rettstilstanden etter Agip-dommen. Dette kan etter min oppfatning få konsekvenser for nye 

rapporter fra OECD, eksempelvis den ferdige rapport OECDs diskusjonsutkast danner 

grunnlag for. Dersom den inkorporeres i retningslinjene, kan en spørre om den automatisk 

har relevans i norsk rett, eller om lovbestemmelsen slik den nå er utformet kan åpne for at 

Norge ikke slutter seg til den delen av retningslinjene. I forhold til senere endringer av 

retningslinjene er det bygget inn et forbehold om at Norge gjennom OECDs besluttende 

organer har sluttet seg til de endringer som gjøres.67 Et poeng i så henseende er at endringer 

i retningslinjene tar sikte på å gi uttrykk for endret praksis mellom OECD-landene. Det er 

derfor en presumsjon for at Norge likevel slutter seg til fremtidige endringer. Det er videre 

uttalt i forarbeidene at det vil være lite aktuelt å direkte avvike veiledning uttrykt i OECDs 

retningslinjer.68

Det er fortsatt uklart hvor stor vekt retningslinjene har i norsk rett. Det er flere grunner til å 

legge stor vekt på OECDs retningslinjer ved anvendelsen av § 13-1. For det første vil 

sammenfallende praksis av retningslinjene og tolkning av armlengdeprinsippet hindre 

dobbeltbeskatning og vilkårlig skjønnsutøvelse. For det andre er retningslinjene anerkjent 

og i stor grad benyttet, både av nasjonale og internasjonale skattytere og 

skattemyndigheter. For det tredje inneholder retningslinjene ingen absolutte regler, slik at 

                                                  
65 Zimmer (2009) s. 149  
66 Ibid. s. 150
67 Ot.prp. nr. 62 (2006-2007) s.14
68 Ibid. s. 15
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de skjønnsmessige vurderinger overlates til rettsanvenderen i Norge.69 Det viktigste 

momentet ved siden av selve lovbestemmelsen er at Høyesterett har lagt til grunn at § 13-1 

i prinsippet er uttrykk for det samme som fremgår av OECDs retningslinjer, og at disse 

derfor må tillegges vekt ved tolkningen av bestemmelsen.70 Til slutt vil etterlevelse av 

retningslinjene bidra til gjennomgående riktig internprising i tillegg til overholdelse av 

Norges folkerettslige forpliktelser.71

Etter mitt syn er det derfor tungtveiende argumenter som taler for å tillegge OECDs 

retningslinjer betydelig vekt ved tolkning og anvendelse av sktl. § 13-1. I den grad 

retningslinjene angir en løsning på en problemstilling, må utgangspunktet være at denne 

løsningen skal legges til grunn.72

3.3 OECDs diskusjonsutkast av 19. september 2008

Diskusjonsutkastet er et resultat av at OECD anså internprising ved omstrukturering av 

virksomheter som et særskilt viktig og vanskelig tema. Det var derfor behov for grundigere

veiledning og konsensus for skattytere og myndighetene.

Arbeidet startet i 2005 da OECD arrangerte en rundbordsdiskusjon vedrørende

internasjonale skatteproblemstillinger ved omstrukturering av virksomheter. En var enige 

om at fraværet av et felles syn på hvordan prinsipper nedfelt i OECDs kommentarer og 

retningslinjer skulle anvendes og tolkes ved omstrukturering av virksomheter kunne skape 

uforutsigbarhet, utilsiktet dobbeltbeskatning og/eller utilsiktet ikke-beskatning. 

Med denne bakgrunn besluttet OECDs Committe on Fiscal Affairs at videre arbeid skulle 

gjennomføres i to arbeidsgrupper. OECDs diskusjonsutkast er det foreløpige resultat fra 

den ene av arbeidsgruppene (Working party no. 6). Publikum ble invitert til å kommentere 

                                                  
69 Bjerke (1997) s. 111
70 Rt. 2001 s. 1265 Agip (s.1278) og Rt. 2007 s. 1025 Statoil Angola (avsnitt 39) 
71 Ot.prp. nr. 26 (2006-2007) s. 15
72 Skaar m.fl. (2006) s. 335
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diskusjonsutkastet innen 19. februar 2009. OECD mottok 35 innspill73 noe som illustrerer 

bevisstheten av OECDs prosjekt samt viktigheten av omhandlede problemstillinger.

Innsendere ble invitert til rådspørring vedrørende diskusjonsutkastet i juni 2009.

Et av målene med diskusjonsutkastet er å diskutere i hvilken grad omstrukturering av 

virksomhet og dets allokering av underskudd/overskudd er i overensstemmelse med 

armlengdeprinsippet og hvordan armlengdeprinsippet skal anvendes ved omstruktureringer 

av virksomheter.74 Diskusjonsutkastet skisserer og analyserer problemstillinger vedrørende 

omstruktureringer i interessefelleskap, i tillegg kommer OECDs syn på problemstillingene 

tydelig frem.

  

I likhet med retningslinjene tar diskusjonsutkastet ikke definitivt standpunkt til flere av 

problemstillingene. Bakgrunnen for dette er at retningslinjene og diskusjonsutkastet er 

veiledende konsensdokumenter der alle medlemmer i OECD skal være enige for å stadfeste 

noe. Det kan derfor sies at retningslinjene og diskusjonsutkastet er et produkt av flere 

kompromisser. 

I den grad den ferdige rapporten diskusjonsutkastet danner grunnlag for angir en løsning på 

en problemstilling, er det etter min oppfatning gode grunner for å legge løsningen til grunn 

også i norsk rett. Det grundige arbeidet er kun ment å klargjøre de eksisterende 

retningslinjene på ett spesielt område; de særlige internprisingsproblemstillingene som 

oppstår ved omstrukturering av virksomheter. En kan derfor si at den ferdige rapporten 

formodentlig vil gi et mer presist uttrykk for innholdet i OECDs retningslinjer og gi 

utdypende veiledning ved internprisingsproblemstillinger i forbindelse med

omstrukturering av virksomheter.

                                                  
73 Offentlig tilgjengelig: 

http://www.oecd.org/document/25/0,3343,en_2649_37989760_42155737_1_1_1_1,00.html [07.09.09]
74 OECDs diskusjonsutkast pkt. 7 

http://www.oecd.org/document/25/0,3343,en_2649_37989760_42155737_1_1_1_1,00.html
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4 Konserninternt salg av selskap

Internprisingsspørsmål ved omstrukturering av virksomhet reiser seg typisk ved at FNF-

konsern realiserer aksjer i datterselskap til andre konsernselskap. Formålet med en slik 

kontrollert transaksjon kan eksempelvis være at en ønsker å samle én form for virksomhet 

under et nyetablert selskap som skal operere som et holdingselskap for denne type 

virksomhet. En slik driftsmessig organisering vil kunne etablere en forenklet 

selskapsstruktur og kostnadseffektivisering ved å unngå unødvendige mellomværende 

selskaper i eierkjeden. I tillegg kan det ha skattemessige formål, eksempelvis dersom 

selskapet etter overdragelsen blir underlagt et selskap hjemhørende i en stat hvor 

konsernintern samhandel og utbytte reguleres av en mer ”gunstig” skatteavtale slik at 

effektiv skattesats reduseres.

Det forhold at et selskap har eierinteresser i et annet selskap medfører ingen endring i det 

prinsipielle utgangspunkt; de er separate subjekter for skatteformål. Hvert selskap skal 

vurderes hver for seg, og kontrollerte transaksjoner mellom selskapene skal derfor i 

utgangspunktet behandles på samme måte som mellom uavhengige parter. Dette prinsipp 

har tidligere vært utfordret i rettspraksis, men er klart uttalt både i Høyesterettspraksis og 

OECDs retningslinjer.75

4.1 Internprisingsspørsmålet

I internprisingsterminologi er problemstillingen om den avtalte pris er lavere eller høyere

enn hva uavhengige parter ville avtalt under sammenlignbare omstendigheter –

”markedsprisen”. Inntektsreduksjon foreligger dersom aksjene kjøpes for en høyere pris 

enn ”markedsprisen”, eller de selges for en lavere pris enn ”markedsprisen”.

4.2 Hvordan beregne armlengdepris

Det er utfordrende å identifisere én eller flere sammenlignbare transaksjoner hvor det ikke 

foreligger interessefellesskap. Sammenlignbare transaksjoner observeres sjelden da 

                                                  
75 OECDs retningslinjer forord pkt. 5 sml. Rt. 2006 s. 1232 Telenor (avsnitt 41) og Rt. 2007 s. 1025 Statoil 

Angola (avsnitt 35)
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enkeltselskaper er unike. Dermed vil det kunne være vanskelig å komme frem til én 

konkret pris som underbygger at armlengdeprinsippet følges. I praksis vil utarbeidelsen av 

prisen gå ut på å verdsette aksjene i det overdratte selskap basert på ulike 

verdsettelsesmetoder. Eksempelvis er metoden for neddiskontering av fremtidige 

kontantstrømmer fra virksomheten anerkjent som en av flere metoder i norsk rett.76

Hvilke metoder som gjennomføres er i utgangspunktet av mindre betydning forutsatt at 

prisene oppfyller armlengdeprisnippet knesatt i sktl § 13-1. I Agip-dommen uttalte 

Høyesterett følgende: 

”OECDs retningslinjer gir anvisning på flere metoder, men ingen av dem 

dekker slike situasjoner som saken gjelder. Retningslinjene må derfor tillempes, 

noe de for øvrig uttrykkelig åpner for selv. Under enhver omstendighet må 

saken avgjøres etter skatteloven § 54 første ledd [nå § 13-1], som klart tillater 

bruk av forskjellige metoder.”77 [min tilføyelse]

Tilsvarende resonnement kan utledes av OECDs retningslinjer pkt. 1.68 som foreskriver at 

FNF-konsern kan velge andre metoder enn de som er beskrevet i rapporten forutsatt at de 

oppfyller armlengdeprinsippet i henhold til retningslinjene.  

Internprising er ingen eksakt vitenskap, noe som nødvendiggjør skjønnsmessige 

vurderinger både av skattyter og skattemyndigheter.78 På denne bakgrunn anbefaler OECD 

å anvende et intervall av priser hvor riktig armlengdepris er representert innenfor dette 

intervallet.79 Et tilsvarende intervall følger ikke direkte av ordlyden i sktl. § 13-1, men må 

legges til grunn gjennom henvisningen til OECDs retningslinjer i sktl. § 13-1 fjerde ledd.

På samme måte som ved internprising av andre kontrollerte transaksjoner kan et slikt 

                                                  
76 Utv. 2009 s. 977
77 Rt. 2001 s. 1265 (s. 1278)
78 OECDs retningslinjer pkt. 1.12
79 OECDs retningslinjer pkt. 1.45 flg.
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intervall etableres ved å anvende ulike metoder. Utgangspunktet for å fastsette prisen på 

aksjene er å anvende en pris i intervallet mellom laveste og høyeste verdi observert 

gjennom de ulike metodene. For at en pris skal kunne inngå i intervallet må den enkelte 

observerte verdi ”fremstå som riktig anvendelse av armlengdeprinsippet”, det vil si at en 

har anvendt de ”beste metodene”.80  

4.3 Vurderingen om en inntektsreduksjon foreligger

For å stadfeste at inntekten er redusert etter sktl. § 13-1, må skattemyndighetene med 

sannsynlighetsovervekt bevise at internprisingen er utenfor et armlengdes intervall dersom 

prisen baserer seg på et intervall med armlengdepriser. Det må sannsynliggjøres at en 

uavhengig kjøper, i sine analyser, ville ha kommet frem til en pris som avviker fra hva de 

nærstående partene har avtalt.

Det er, som tidligere nevnt, ikke noe krav om at internprisen må avvike vesentlig fra 

armlengdeprinsippet. Dersom en armlengdes pris kan fastsettes nøyaktig, vil i prinsippet 

ethvert avvik være av betydning. Utfordringen ved konserninternt aksjesalg er at det ikke 

kan fastsettes én nøyaktig internpris, dermed er det ikke grunnlag for å vurdere enhver 

forskjell i pris som inntektsreduksjon. 

Norsk rettspraksis har vurdert inntektsreduksjonsvilkåret ved konserninternt aksjesalg.

Borgarting lagmannsrett 81 tok stilling til spørsmålet der det som et ledd i en 

omstrukturering av konsernstrukturen ble overdratt et amerikansk selskap til et annet 

holdingselskap i gruppen for de amerikanske aktivitetene. Selskapet var eiet av to 

datterselskap av den norske skattyteren.

Lagmannsretten bemerket at en verdsettelse av aksjer er beheftet med betydelige 

usikkerhetsfaktorer og uttalte: 

                                                  
80 Bjerke (1997) s. 209
81 Utv. 2009 s. 977
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”Verdiberegningene må allikevel vurderes i sin helhet. Avgjørende vil være om 

verdiberegningen foretatt … totalt sett virker balanserte og realistiske.”82

Lagmannsretten la til grunn at en potensiell uavhengig kjøper ville benyttet den anvendte 

verdsettelsesmetode, at avkastningskravet var innenfor ”rimelighetens grenser” og en måtte 

legge til grunn forholdene på overdragelsestidspunktet hvor overdragelsen fant sted.  

Retten konkluderte på bakgrunn av en helhetsvurdering med at det ikke var 

sannsynlighetsovervekt for at prisen på aksjene var satt lavere enn hva som kunne vært 

oppnådd mellom uavhengige parter. Dermed forelå ingen inntektsreduksjon.

Borgarting lagmannsrett83 konkluderte med motsatt resultat der et livsforsikringsselskap ble 

solgt internt i Nordea-konsernet. I denne saken heftet det mangler ved verdsettelsen fordi 

den kun tok sikte på å beregne nåverdien av netto fremtidig kontantstrøm av allerede

inngåtte kontrakter. Lagmannsretten uttalte at en uavhengig kjøper i tillegg ville tatt hensyn 

til verdien av fremtidige salg av poliser, det vil si etter at kjøperen overtok 

livsforsikringsselskapet som et igangværende selskap. Videre tok skattyters beregning ikke 

hensyn til kontrakter inngått et halvt år før overdragelsen. En selger i en uavhengig 

transaksjon ville ikke unnlatt å ta seg betalt for det, selv om det ville knytte seg usikkerhet 

til hvor stor verdiøkning det faktisk utgjorde. Lagmannsretten konkluderte med at det var 

tilstrekkelig å konstatere at fremtidig salg og andre verdielementer representerte en viss 

verdi også ved et uavhengig salg, og at denne ikke var tatt med i det avtalte vederlag. 

Dermed forelå det en inntektsreduksjon. I et obiter dictum nevner retten ytterligere

momenter som kan ha betydning ved konserninterne aksjesalg: 

” … ved et tenkt uavhengig salg ville også elementer som verdien av en 

organisasjon med konsesjon og en fullt utbygget og kompetent organisasjon 

kunne påvirke prisen. Det ville også ha en verdi at de eksisterende produkter 

                                                  
82 Ibid. (s. 993)
83 Utv. 2008 s. 603. Anke til Høyesterett nektet fremmet, HR-2008-982-U
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var solgt gjennom noen år. I tillegg kommer at en eventuell kjøper kunne ha en 

fordel av et slikt erverv ut fra egne, markedsstrategiske betraktninger.”84

For å ta stilling til hvorvidt en inntektsreduksjon foreligger må en vurdere både inngangs-

og utgangsverdiene på aksjene. Et særskilt spørsmål er om en ved vurderingen av om det 

foreligger en inntektsreduksjon skal vurdere henholdsvis inngangs- og utgangsverdiene

isolert, og uavhengig av hverandre.85 I en dom86 inntatt i Utv. 2004 s. 75 uttaler Oslo 

tingrett følgende om spørsmålet: 

”Retten er enig med Staten i at det skjønnstema som skal prøves er tapets

størrelse og ikke inngangsverdien og utgangsverdien isolert sett … Følgelig er 

differansen mellom inngangsverdien og utgangsverdien det sentrale.”87

I dommen er det lagt til grunn at skjønnstemaet er tapet, og ikke inngangs- og utgangsverdi 

isolert sett. Jeg er av den oppfatning at det kan reises spørsmål om dette er holdbart, og 

peker på at rettens standpunkt i denne forbindelse nærmest er ubegrunnet. Etter sktl. § 13-1 

er det inntekten som skal fastslås, og ved realisasjon faktisk gevinst eller tap. Begge 

transaksjoner må inngå i vurderingen av hvorvidt det foreligger inntektsreduksjon. Ved 

fastsettelsen av gevinst/tap må det etter min oppfatning tas stilling til både inngangs- og 

utgangsverdi, og dette bør gjennomføres etter samme prinsipper. Særlig i de tilfellene der 

det er kort tid mellom kjøp og salg, eller det ikke har skjedd endringer i eiertiden, bør dette 

være hovedregelen.88 Det kan stille seg annerledes der det er gått svært lang tid mellom 

transaksjonene, og der inngangsverdi/utgangsverdi stammer fra transaksjon med en 

uavhengig part. Et viktig poeng i så henseende er at en eventuell korrigering av 

inngangsverdien vil få konsekvenser for tidligere avhenders utgangsverdi og dets gevinst-

                                                  
84 Utv. 2008 s. 603 (lovdata s. 12)
85 Almvik/Kristiansen (2006) s. 589
86 Ikke påanket
87 Utv. 2004 s. 75 (s.76)
88 sml. Utv. 2006 s. 156 (2001-029OLN)
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og tapsberegning. Dermed bør det foretas en korresponderende retting for å hindre 

asymmetri i beskatningen.  

4.4 Oppsummering

Omstruktureringer som innebærer konserninterne selskapsoverdragelser reiser normalt ikke

betydelige problemer i praksis fordi det er helt klart at dette er en kontrollert transaksjon og 

at denne skal prises. På den andre side viser rettspraksis at fastsettelsen av prisen er 

gjenstand for internprisingstvister.89

OECDs retningslinjer gir liten direkte veiledning for løsning av problemstillingen knyttet 

til konserninternt overdragelse av selskap. Retningslinjene retter seg særlig mot 

internprising av eiendeler og tjenester, men peker generelt på vanskeligheter som også kan 

gjøre seg gjeldende ved prissetting av hele selskaper. Ved kontrollerte transaksjoner, vil det 

kunne være andre elementer enn prisen som vil avvike fra det som er mulig eller realistisk 

ved en uavhengig transaksjon.90

Det må avgjøres hvorvidt prisfastsettelsen i den kontrollerte transaksjon er lavere eller 

høyere enn om selskapet hadde blitt solgt til en uavhengig kjøper. Det er en vurdering av 

hvorvidt uavhengige parter i sammenlignbare transaksjoner under sammenlignbare

omstendigheter ville inngått tilsvarende avtale. Dette er en vanskelig øvelse, til og med i 

organiserte markedsplasser som børser, vil prisene i sammenlignbare transaksjoner mellom 

uavhengige parter variere fra transaksjon til transaksjon.91 Det kreves en konkret 

helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle. 

Det må bevises at inntektsreduksjonen skyldes interessefellesskapet for at 

skattmyndighetene skal være berettiget til å foreta en skjønnsmessig justering av prisen, jf.

sktl. § 13-1 første ledd. Hvis prisen i den kontrollerte transaksjon ikke faller innenfor 

                                                  
89 Utv. 2009 s. 977, Utv. 2008 s. 603, Utv. 2005 s. 1154, Utv. 2004 s. 75 
90 OECDs retningslinjer kap. 1 C i)
91 Skaar m.fl. (2006) s. 388
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armlengdeintervallet, er det klart at det ikke er handlet til armlengdevilkår.92 OECDs 

retningslinjer foreskriver at i den grad det er mulig å skille mellom ulike deler av intervallet 

med priser, skal internprisen legges til den verdi i intervallet som best gjenspeiler den 

kontrollerte transaksjons fakta og omstendigheter.93 Til sist er det skattemyndighetene som 

har bevisbyrden og dermed må bevise sannsynlighetsovervekt for at inntekten er redusert.94

5 Identifisering av kontrollerte transaksjoner

I forbindelse med omstrukturering av virksomhet er det ofte et spørsmål om det har funnet 

sted en (vederlagsfri) overføring av verdier til/fra ulike selskaper med interessefellesskap. 

Med andre ord spørsmål om en endring i selskapets operasjonelle organisering innebærer at 

det har funnet sted en overføring av funksjoner, eiendeler eller risiki som ikke formelt er 

avtalt. I slike situasjoner er det følgelig ikke avtalt et vederlag og partene vil kunne hevde 

at en slik overføring ikke har funnet sted i interessefellesskapet. Problemstillingen er da om 

skattemyndighetene kan identifisere en slik transaksjon for skatteformål?

5.1 Utgangspunktet

Skattemyndighetenes granskning av samhandelen mellom to nærstående parter bør 

ordinært basere seg på den transaksjon som faktisk har funnet sted slik de har strukturert 

den.95 Dersom det mellom nærstående parter i et FNF-konsern ikke er gjennomført en 

transaksjon, er det klart at skattemyndighetene ikke kan foreta inntektsjusteringer på 

bakgrunn av en ”transaksjon” som ikke eksisterer. Skattemyndighetene kan for eksempel 

ikke skattlegge et FNF-konsern for salg av immaterielle eiendeler dersom dette faktisk ikke 

er gjennomført, og grunnen til at det ønskes beskattet er at uavhengige parter ville solgt de 

immaterielle eiendelene. Dette følger av det overordnede prinsipp om at 

                                                  
92 Bjerke (1997) s. 211
93 OECDs retningslinjer pkt. 1.48
94 Rt. 1999 s. 1087 Baker Hughes (s. 1097)
95 OECDs retningslinjer pkt. 1.36



31

skattemyndighetene ikke kan endre de faktiske forhold mellom partene i 

interessefellesskapet.96

Om en endring i selskapets operasjonelle organisering innebærer at det har funnet sted en 

overføring av funksjoner, eiendeler eller risikoer må avgjøres av norsk skatteretts 

alminnelige regler. Svaret på dette kan ikke basere seg på armlengdeprinsippet, som 

baserer seg på en sammenligning av adferden til uavhengige parter, men må søkes basert på 

partenes skriftlige avtaler, hvis noen, annet skriftlig materiale og partenes faktiske adferd.97

En transaksjons eksistens hviler på partenes faktiske disposisjoner, ikke på en 

sammenligning av uavhengige parter i en sammenlignbar situasjon under sammenlignbare 

omstendigheter. Adgang for skattemyndighetene til å identifisere transaksjoner som formelt 

ikke er avtalt kan også utledes fra ordlyden i mønsterskatteavtalen artikkel 9.

Bestemmelsen uttrykker at en må undersøke hvilke ”… conditions are made or imposed 

between the two enterprises in their commercial or financial relations …”. Ordlyden kan 

tolkes slik at en transaksjon kan utledes fra andre faktorer enn en avtale, og åpner således

for en realitetsvurdering der en må se på de nærstående parters samkvem.

5.2 Rettspraksis

Spørsmålet om hvorvidt samhandel mellom nærstående parter innebærer identifisering av 

en kontrollert transaksjon har vært behandlet for norske domstoler. Først skal Rt. 2006 

s. 1573 Dillerud behandles. Dommen viser at dersom en deltaker arbeider i sitt selskap uten 

å motta noen form for gjenytelse, er dette en faktisk transaksjon. Videre vil jeg behandle 

Cytec-dommen98. Dommen illustrerer problemstillinger knyttet til hvorvidt en kan

identifisere en kontrollert transaksjon av immaterielle eiendeler i forbindelse med en 

omstrukturering av egenprodusent til leieprodusent. 

                                                  
96 Skaar m.fl. (2006) s. 368
97 Bullen, “Comment on Discussion Draft on the Transfer Pricing Aspects of Business Restructurings – 19 

September to 19 February 2009” s. 5
98 Utv. 2007 s. 1440 (Eidsivating)
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5.2.1 Dillerud-dommen

Saken gjaldt en skattyter som arbeidet i et selskap han selv var deltaker i. Det var ubestridt 

at skattyter hadde utført arbeid til en verdi av 200 000 kroner uten å motta noen form for 

lønn. Problemstillingen var blant annet om det er en faktisk kontrollert transaksjon der 

deltakeren yter en tjeneste i from av arbeidsinnsats, men selskapet ikke leverer sin ytelse, 

en form for lønn. 

Spørsmålet om forholdet var å anse som en transaksjon blir kort behandlet av Høyesterett 

hvor det klart ble slått fast at:

”Også avtale om eller eventuelt gjennomføring av vederlagsfri arbeidsinnsats 

må gå inn under skattelova § 13-1 … ei slik yting må vere ein transaksjon. 

Etter mitt syn er dette ikkje tvilsamt, og det er nok også grunnen til at det ikkje 

har vore prøvd tidligare.”99

Det kan derfor konkluderes med at sktl. § 13-1 som utgangspunkt kan gi grunnlag for å 

identifisere en kontrollert transaksjon som tilsynelatende ikke er avtalt. Poenget må være at 

der det overføres en ytelse til én nærstående part uten at det tilsynelatende ytes noe tilbake 

(i Dillerud-dommen var gjenytelsen kroner null), er dette en transaksjon som for 

skatteformål skal prises. 

At selskapet i Dillerud-dommen ikke har levert sin ytelse, her; lønn, er typisk for alle 

transaksjoner der den ene parten i transaksjonen ikke mottar tilfredsstillende vederlag for 

sin ytelse, her; arbeidsinnsats. Det uvanlige i dette tilfellet var at transaksjonen var ekstremt 

underpriset, her; ingen ytelse. Ingen ville hevde at det skulle være problematisk å anvende 

sktl. § 13-1 ved overføring av en verdifull eiendel mellom to parter med interessefellesskap 

fordi erverver ikke ytet armlengdes vederlag; det er akkurat denne skjevhet i 

                                                  
99 Rt. 2006 s. 1573 (avsnitt 42)
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internprisingen sktl. § 13-1 er ment å rette opp.100 Tilsvarende resonnement kan overføres 

til et lån det ikke beregnes renter av.101 Eksempelvis var det ikke bestridt i Rt. 2007 s. 1025 

Statoil Angola hvorvidt det rentefrie lånet ytt av Statoil ASA til Statoil Angola Block 17 

AS var en transaksjon eller ikke.

Dommen kan ha betydning ved andre overføringer i situasjoner med interessefellesskap.  

Eksempelvis ved omstrukturering av virksomheter hvor det ytes noe av den ene part, og det 

tilsynelatende ikke ytes noe, eller ytelsen er kroner null, fra den annen part. Dette er en 

kontrollert transaksjon. Er det identifisert en kontrollert transaksjon, må en undersøke 

hvorvidt prisen er armlengdes.

5.2.2 Cytec-dommen

Cytec-dommen er den første rettssaken i Norge som omhandler omstrukturering av 

virksomhet. Cytec-konsernet omstrukturerte sin virksomhet i Europa. Omstruktureringen 

innebar blant annet at prinsipalen Cytec Industries Europe C.V. (heretter CIE) ble etablert i 

Nederland. Deltakerne i Cytec Norge KS (heretter KS) skulle ikke lenger drive 

vareproduksjon for egen regning og risiko, men leieproduksjon på oppdrag fra CIE. 

Ligningsnemndas vedtak økte alminnelig inntekt for KS med 300 millioner kroner. KS 

gikk til sak mot staten og fremmet krav om at ligningen for inntektsåret 1999 og 

etterfølgende år skulle oppheves. Staten vant frem i tingretten102 og i lagmannsretten 

(Dissens 2-1). Lagmannsrettens flertall sluttet seg i all hovedsak til tingrettens drøftelse og 

konklusjon. Dommen ble anket til Høyesterett, men anken ble nektet fremmet. 103

Formodentlig på grunn av at sakens faktum var uklart og tildels springende, samt at 

skattyter var inkonsistent i sin behandling. Med denne bakgrunn kan det synes som om 

skattemyndighetenes skjønnsmessige prisjustering kunne lettere legitimeres. 

                                                  
100 Skaar m.fl. (2006) s. 368
101 Bjerke (1997) s. 143
102 Utv. 2006. s. 1532 (Nedre Romerike)
103 HR-2008-50-U (kjm.utv.)
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Hovedspørsmålet i saken var om det i forbindelse med omstruktureringen fant sted en 

vederlagsfri overføring fra KS til den nederlandske prinsipalen CIE eller andre selskaper i 

konsernet. Mer presist var spørsmålet om det var gjennomført, om ikke en formell, så en 

faktisk kontrollert transaksjon av teknologirettigheter, kundebase, varemerker og goodwill i 

interessefellesskapet. Lagmannsretten uttalte at dette måtte avgjøres 

”bevismessig etter en helhetsvurdering, dels av situasjonen før 

omstruktureringen, og dels av hvilke virkninger omstruktureringen medførte for 

de involverte [nærstående parter].” 104 [min tilføyelse]

Lagmannsretten uttalte at en isolert betraktning av omsetnings- og resultatnedgangen ikke i 

seg selv tilsier med tilstrekkelig grad av sikkerhet at det er overført verdier fra KS på grunn 

av omstruktureringen. Videre ble det uttalt at omstruktureringen fra egenproduksjon til 

leieproduksjon innebar en endring av selskapenes risikobilde, herunder risiko tilknyttet 

råvaretilgang, vareavsetning, valutarisiko og markedsrisiko. Verken isolert eller samlet sett 

ble dette ansett for å være tilstrekkelig for å konstantere at omstruktureringen medførte 

overføring av verdier fra KS. Et viktig punkt i rettens drøftelse var hvorvidt de immaterielle 

eiendelene KS disponerte før omstruktureringen ble anvendt av CIE etter 

omstruktureringen. Blant annet ble det vektlagt at kundebasen kan anses overdratt der 

prinsipalen betjener den samme kundebase etter omstruktureringen som den omstrukturerte 

enhet betjente før omstruktureringen. Lagmannsretten foretok en nærmere vurdering av de 

enkelte immaterielle eiendeler og uttalte:

”KS før omleggingen … hadde eksklusiv, uoppsigelig og evigvarende bruksrett 

til den teknologien som var overført … samt eierskap til den genuine KS-

teknologien. KS eide også kundebasen og hadde varemerkerettigheter. Dertil lå 

                                                  
104 Utv. 2007 s. 1440 (s.1445)
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det goodwill i selskapet. Ved omorganiseringen ble disse immaterielle verdiene 

overført til CIE.”105

Flertallet konkluderte videre med at det som reelt fant sted i sum kan anses som en 

virksomhetsoverdragelse fra KS til CIE; KS ble avlastet for risikoen som den tidligere 

virksomheten innebar, samtidig som CIE overtok inntektspotensialet. Det var ikke ytt 

vederlag for overføringen og retten fant også at vilkårene om interessefellesskap og 

årsakssammenheng var oppfylt. Lagmannsretten oppretthold således ligningsnemndas 

skjønnsmessige samlede økning av inntekten i KS med 300 millioner kroner.

5.3 Momenter i identifikasjonsvurderingen

Vurderingen av hvorvidt en overføring faktisk er gjennomført kan ikke utledes fra 

enkeltstående faktorer alene. Som ved samhandel mellom uavhengige må en se hen til 

andre momenter som kan danne grunnlag for å identifisere en transaksjon. Nedenfor drøfter 

jeg ulike momenter som vil kunne ha betydning ved denne vurdering.  

5.3.1 Kutymer og konsernintern korrespondanse

Bakgrunnen for at spørsmålet om skattemyndighetene kan identifisere en transaksjon 

oppstår ofte som følge av fraværet av skriftlige konserninterne avtaler. Videre vil 

nærstående parter typisk kunne hevde at overføring ikke har funnet sted. Hvis det faktisk er 

tilfelle er det ingenting å prise. 

Om tilfeller der skriftlig avtale ikke eksisterer foreskriver både OECDs diskusjonsutkast og 

retningslinjene følgende:

”Where no written terms exist, the contractual relationships of the parties must 

be deduced from their conduct and the economic principles that generally 

govern relationships between independent enterprises.”106

                                                  
105 Ibid. (s. 1450)
106 OECDs diskusjonsutkast pkt. 26 jf. OECDs retningslinjer pkt. 1.28
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Slike ”principles” kan være kutymer, alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper eller andre 

forretningsmessige prinsipper som styrer forholdet mellom uavhengige så vel nærstående

parter. Dersom det ikke er avtalt noe, vil slike ”principles” og den aktuelle bakgrunnsretten 

være momenter ved identifikasjon av kontrollerte transaksjoner.

Det vil på denne bakgrunn ha formodningen mot seg å anse noe som overført dersom det 

ikke er noen logisk grunn for at eiendeler eller rettigheter er overført, for eksempel at 

kundeporteføljen som vurderes overført ikke anvendes av prinsipalen fordi FNF-konsernet 

ønsker å selge produktene til andre aktører. Det bør da kreves klare avtalefestede 

holdepunkter for at rettighetene likevel skal anses overført.

Annen form for konsernintern korrespondanse vil kunne være momenter som kan indikere 

hvorvidt en overføring faktisk har funnet sted, dersom dette eksisterer og lar seg oppspore. 

Eksempelvis vil internprisingsdokumentasjon, rapporter utarbeidet av uavhengige 

konsulenter eller annen korrespondanse tolkes og tas med i vurderingen.    

5.3.2 Endringer før og etter omstruktureringen

For at skattemyndighetene skal kunne identifisere en transaksjon, er det viktig å analysere 

endringer før og etter omstruktureringen. Diskusjonsutkastet foreskriver at en slik analyse 

krever:

”… an identification of the functions before and after the restructuring, and an 

evaluation of the rights and obligations of the restructured entity under the pre-

restructuring arrangement … and the manner and extent to which those rights 

and obligations change as a result of the restructuring.”107

Tilsvarende resonnementer kan utledes fra Cytec-dommen. Retten undersøkte hvorvidt KS 

hadde rettigheter før omstruktureringen og om disse var i behold etter omstruktureringen. 
                                                  
107 OECDs diskusjonsutkast pkt. 50
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Retten fant at KS ikke hadde de samme rettighetene i behold, og at uavhengige parter ikke 

ville oppgitt slike rettigheter vederlagsfritt. Dermed var det grunnlag for å si at en 

overføring fant sted og å identifisere en transaksjon for skatteformål. Det vil si at 

oppgivelse av enkelte funksjoner og risikoer ved en omstrukturering innad i et 

interessefellesskap kan medføre en virksomhetsoverdragelse eller eiendelsoverdragelse 

som det må ytes vederlag for.

5.3.3 De nærstående parters etterfølgende opptreden

OECDs diskusjonsutkast påpeker at partenes etterfølgende adferd vil være relevant for å 

bringe på det rene hvilke vilkår og betingelser som virkelig gjelder mellom partene.108

OECDs retningslinjer pkt. 1.51 foreskriver at ved en kontrollert transaksjon vil:

”Subsequent conduct by the [nærstående] parties will also be relevant in 

ascertaining the actual terms and conditions that operate between the 

[nærstående] parties.” [min utheving]

Som et eksempel nevner retningslinjene at partenes adferd i alminnelighet bør tas som det 

beste bevis for den virkelige risikofordeling.109 I Cytec-dommen var CIEs anvendelse av 

kundebasen etterfulgt av omstruktureringen et moment som indikerte at eierskapet til denne 

var overført. En endring i funksjoner, eiendeler og risiko vil kunne fortelle noe om det er 

gjennomført en overføring av funksjoner, eiendeler og/eller risikoer. 

Nærstående parters etterfølgende adferd vil være et moment som kan gi uttrykk for faktiske 

vilkår og betingelser mellom partene. Det kan konkluderes med at selv om det ikke 

foreligger en avtalt overføring mellom partene, kan partenes etterfølgende adferd vise at det 

kan identifiseres en faktisk kontrollert transaksjon. 

                                                  
108 OECDs diskusjonsutkast pkt. 24
109 OECDs retningslinjer pkt. 1.26
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5.3.4 Resultatnedgang

Omsetnings- og resultatnedgang er ikke isolert sett nok for at skattemyndighetene kan 

identifisere en transaksjon. Derimot vil det være et moment som kan tilsi at ”noe” er 

overført. I Cytec-dommen uttalte Nedre Romerike tingrett følgende:

”Bak endret omsetning i KS [den omstrukturerte enhet] kan det skjule seg 

opphør av virksomhet, og bak endrede resultater skjule seg konjunktursvikter i 

markedet, eventuelt risikomessige endringer som reduserer 

underskudd/overskudd. For at det kan anses sannsynliggjort at det har skjedd 

en inntektsforskyvning ved omorganiseringen, må dette ha et klarere grunnlag i 

sakens faktum, der endringer i risikobilde og driftsmidler i KS [den 

omstrukturerte enhet] hensyntas, sammenholdt med tilsvarende endringer hos 

CIE [prinsipalen] eller annet konsernselskap.”110 [mine tilføyelser]

Skyldes resultatnedgangen andre forhold som ikke kan spores til interessefellesskapet, er 

ikke dette et moment i vurderingen av identifikasjonsspørsmålet. Eksempelvis vil ikke en 

verdsettelse av selskapet før og etter omstruktureringen i seg selv være grunnlag for å 

identifisere en transaksjon eller indikere at en overføring har funnet sted. Vurderingen kan 

riktignok være egnet til å fastslå størrelsen på en eventuell verdireduksjon gitt en 

transaksjon. I praksis vil nok en resultatnedgang i første omgang utløse en nærmere 

granskning av forholdet fra skattemyndighetenes side.

5.3.5 Oppsummering

Utgangspunktet må fortsatt være, i tråd med OECDs arbeid, at den faktiske gjennomførte 

transaksjonen skal legges til grunn. Dersom ingen av partene i interessefellesskapet har 

overført noe, det vil si ingen har levert eller har til hensikt å levere en ytelse som utgjør en 

transaksjon, må utgangspunktet være at sktl. § 13-1 ikke kommer til anvendelse.111 Hvis 

                                                  
110 Utv. 2006 s. 1532 (pkt. 3.2.2)
111 Skaar m.fl. (2006) s. 368
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det ikke foreligger endringer i hvem som har eiendeler, utøver funksjoner eller påtar seg 

risiki, vil det ikke være en overføring som er gjenstand for armlengdeprising. 

Ofte er det flere momenter som indikerer at en kontrollert transaksjon faktisk har funnet 

sted. I tilfeller som omhandles i dette kapittelet er problemstillingen etter mitt skjønn 

hvorvidt skattemyndighetene kan identifisere en kontrollert transaksjon som skattyter 

bestrider eller ikke har tilkjennegitt, snarere enn å etablere den. I den sammenheng vil 

vurderingen være identisk uavhengig om den kontrollerte transaksjon er en konsekvens av 

en omstrukturering eller ikke. I de tilfeller hvor kun én part i den kontrollerte transaksjon 

yter, er dette vitterlig en kontrollert transaksjon. Er det identifisert en transaksjon skal 

denne prises.

Det er et ytterligere viktig element som bør vurderes i denne sammenheng. Det er en reell 

mulighet for at utenlandske skattemyndigheter ikke vil respektere norske 

skattemyndigheters eventuelle identifisering og prising av kontrollerte transaksjoner. Da 

kan skattyter risikere å ende i en dobbeltbeskatningssituasjon. Det kan spørres om dette er 

noe norske skattemyndigheter skal vektlegge. Dersom de nærståendes parters samkvem er 

underlagt skatteavtale vil dobbeltbeskatningsspørsmålet etter min oppfatning være noe 

norske skattemyndigheter bør vektlegge. Hovedformålet med skatteavtaler er nettopp å 

unngå dobbeltbeskatning. På den andre side taler statenes suverenitet for at det bør utvises 

forsiktighet med å tillegge dobbeltbeskatningsformålet for stor vekt.112 I Rt. 2004 s. 957

PGS uttalte Høyesterett at ”Hensynet til formål og effektivitet får således svært begrenset 

betydning ved tolkning av skatteavtaler”.113 Det kan derfor tas til inntekt for at 

suverenitetsprinsippet veier tyngst.

                                                  
112 Skaar m.fl. (2006) s. 56
113 Rt. 2004 s. 957 (avsnitt 42) jf. Rt. 1994 s. 752 Alphawell (s. 762)
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6 Omstrukturering av egenprodusent til leieprodusent

En typisk omstrukturering av virksomhet består i å omdanne egenprodusent til 

leieprodusent. I det følgende vil jeg drøfte problemstillinger knyttet til internprising som 

reiser seg ved en slik omstrukturering. Jeg tar utgangspunkt i typiske transaksjoner, 

herunder en produksjonslinje, kontrakter og goodwill. Til slutt drøftes partenes 

etterfølgende kontrollerte transaksjoner. 

6.1 Hva innebærer omstrukturering av egenprodusent til leieprodusent?

En omlegging fra egenproduksjon til leieproduksjon innebærer at produsenten i stedet for å 

produsere varer i eget navn og for egen risiko, tilbyr sine tjenester i form av leieproduksjon. 

En kontraktspart, nærstående som uavhengig, vil da være kjøper av produksjonskapasitet.  

Det er denne kontraktsparten, som i denne type arrangementer kalles prinsipal, som påtar 

seg den forretningsmessige risiko. På den andre side er anleggsmidler, arbeidskapital og 

arbeidsstokk ikke berørt som følge av omstruktureringen og ligger fortsatt i 

produksjonsselskapet i dets nye rolle som leieprodusent.   

Mange FNF-konsern optimaliserer sine funksjoner gjennom etablering av 

leieproduksjonsstrukturer. Formålet kan være å sentralisere viktige funksjoner som innkjøp 

og administrasjon, noe som vil kunne gi en effektiv ressursutnyttelse. Videre kan 

omstruktureringer begrunnes i nærhet til råvarer, infrastruktur, tilgang til arbeidskraft, 

kostnadsbesparelse i forbindelse med overkapasitet i produksjon og/eller det generelle 

kostnadsnivået i produksjonslandet, herunder skatt. 

6.2 Konsernintern realisasjon av materielle eiendeler

Det er et grunnleggende prinsipp i norsk intern skatterett at en overføring av en eiendel fra 

ett skattesubjekt til et annet utgjør en skattepliktig realisasjon.114 Omstrukturering av 

egenprodusent til leieprodusent innebærer typisk realisasjon av materielle eiendeler, for 

eksempel varelager eller en såkalt produksjonslinje. 

                                                  
114 Zimmer (2006) s. 633 
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I det følgende drøftes imidlertid ikke overføring av varelager. Det er normalt uproblematisk 

å vurdere hvorvidt varelageret er overført eller ikke, samt at prisfastsettelsen kan 

bestemmes med relativt enkle prisingsmekanismer. Eksempelvis var ikke overføringen

eller internprisen av varelageret gjenstand for tvist i Cytec-dommen. 

6.2.1 Konsernintern realisasjon av en produksjonslinje

I det følgende vil jeg drøfte særskilte problemstiller ved konsernintern realisasjon av en 

produksjonslinje, og momenter som må tas i betraktning ved vurderingen av armlengdes

pris. I tillegg vil tyske regler på området omtales i korthet da de skiller seg fra norske regler 

og prinsipper. 

6.2.2 Internprisingsspørsmålet

Overdragelse av materielle eiendeler innen FNF-konserner skal som utgangspunkt 

behandles som andre overdragelser mellom selskap, nærstående som uavhengige. I 

internprisingsterminologi er utgangspunktet hvordan dette skal prises og om overføringen 

er i henhold til armlengdeprinsippet.

6.2.3 Internprising ved konsernintern overføring av produksjonslinje

Den mest direkte måten å finne ut hvorvidt internprisen avtalt mellom nærstående parter er 

i henhold til armlengdeprinsippet, er å sammenligne prisen med priser som benyttes i 

sammenlignbare transaksjoner mellom uavhengige parter.115 Dersom det på tidspunktet for 

den kontrollerte transaksjon er et marked for slike produksjonslinjer, vil en kunne 

sammenligne den kontrollerte transaksjon med tilsvarende transaksjoner mellom 

uavhengige parter under sammenlignbare omstendigheter. På den måten kan en armlengdes 

pris fastslås direkte ved å anvende observerte priser benyttet av uavhengige parter som 

internprisen i den kontrollerte transaksjonen.116 Dersom det eksisterer et slikt marked for 

produksjonslinjen, vil et avvik i pris fra den observerte ukontrollerte transaksjonen

innebære at internprisen ikke er armlengdes. Eksempelvis vil realisasjon av 

                                                  
115 OECDs retningslinjer pkt. 2.5
116 Ibid. pkt. 2.6
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produksjonslinjen fra en norsk part for en pris som er lavere enn den observerte 

markedspris innebære at vilkåret om inntektsreduksjon i sktl. § 13-1 er oppfylt. 

  

Ved overføring av en produksjonslinje, som i de fleste tilfeller av omstrukturering av 

virksomhet, vil det imidlertid sjelden eksistere sammenlignbare transaksjoner mellom 

uavhengige. Det kan for eksempel tenkes at det ikke eksisterer et annenhånds marked for 

denne type produksjonslinje på grunn av at operasjonen av produksjonslinjen krever 

særskilt teknisk kunnskap som kun de involverte parter innehar. Dermed er det 

vanskeligere å definere en riktig internpris fordi det foreligger få eller ingen bevis for 

hvilke betingelser som ville vært fastsatt av uavhengige parter. Dette må aksepteres av 

skattemyndighetene ved granskning av den kontrollerte transaksjon. 

I likhet med andre kontrollerte transaksjoner hvor andre realistiske alternativer ikke 

foreligger er øvelsen å prise den kontrollerte transaksjon som om den var tenkt gjennomført 

av to uavhengige parter under sammenlignbare omstendigheter. Det er en komplisert øvelse 

da produksjonslinjen som hovedregel er nært knyttet til FNF-konsernets organisasjon og 

system slik at ingen annen enn FNF-konsernet normalt kan utnytte produksjonslinjen på 

egenhånd. Nettopp interessefellesskapet er en viktig forskjell mellom uavhengige parter og 

selskap med interessefelleskap. Det må likevel antas at ingen uavhengig part ville overført 

produksjonslinjen vederlagsfritt, bortsett fra i helt ekstreme tilfeller.    

Det kan ut i fra generelle erfaringer og forutsetninger om rasjonell adferd være mulig å 

klarlegge hvordan uavhengige parter ville opptrådt.117 Det vil eksempelvis være naturlig å 

ta utgangspunkt i den bokførte verdi da dette for regnskapsformål representerer maskinens 

økonomiske verdi. I tillegg vil det kunne være nyttig å anvende en uavhengig takstmann for 

å fastslå den virkelige verdien, alternativt for å underbygge eller etterprøve at den bokførte 

verdien faktisk stemmer med økonomisk verdi. 

                                                  
117 Vogel (1997) s. 527
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Det er utfordrende å finne frem til akseptabel internpris fordi det kan være uenighet mellom 

de nærstående parter om hva som er økonomisk verdi og dermed armlengdes pris. Videre 

kan takstmenn kalkulere med ulike priser da verdsettelse ikke er en eksakt vitenskap. Hva 

som er en akseptabel internpris vil i mange tilfeller avhenge av partenes forhandlingsstyrke, 

på lik linje som mellom uavhengige parter. Mellom nærstående parter er det ikke sikkert at 

bevis for harde forhandlinger isolert sett, er tilstrekkelig for å fastslå at den kontrollerte 

transaksjon er utført på armlengdes avstand.118 Derfor må det under armlengdeprinsippet 

undersøkes ytterligere momenter som kan ha innvirking på internprisen. Andre realistiske 

alternativer partene har på transaksjonstidspunktet og betydningen av produksjonslinjens 

inntektspotensial kan ha innvirkning på markedsprisen, følgelig også internprisen. 

6.2.3.1 Andre tilgjengelige realistiske alternativer

Anvendelsen av armlengdeprinsippet er basert på den forestilling at uavhengige parter, når 

de vurderer vilkårene i en potensiell transaksjon, vil sammenligne transaksjonen med 

øvrige alternativer som realistisk sett er tilgjengelig.119 Å vurdere realistiske alternativer er 

hensiktsmessig fordi det vil kunne gi en forståelse av hvordan uavhengige parter vurderer 

transaksjonen. Det er en sterk presumsjon for at uavhengige parter vil gjennomføre en 

transaksjon kun dersom de ikke ser noen alternativer som er mer fordelaktige.120

Dersom selskapet som omstruktureres har flere realistiske alternativer tilgjengelig ved 

omstruktureringen, er det rimelig klart at det er en faktor som kan bli tatt i betraktning ved 

fastsettelsen av internprisingen. OECDs diskusjonsutkast foreskriver følgende:

”In such cases, in assessing the conditions of a business restructuring

transaction, the entity would be expected to consider whether any of these other 

                                                  
118 OECDs retningslinjer pkt. 1.5
119 Ibid. pkt. 1.15
120 OECDs retningslinjer pkt. 1.15 sml. OECDs diskusjonsutkast pkt. 209
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options are clearly more attractive, taken into account all the conditions 

including any compensation or indemnification for the restructuring.”121

Det er utenkelig at en rasjonell uavhengig part vil akseptere en pris for sin produksjonslinje 

dersom selskapet alternativt kan selge samme produksjonslinje under lignende 

omstendigheter til andre potensielle parter som er villige til å betale mer, uten å bli 

kompensert for dette. Denne faktoren vil utvilsomt ha påvirkning på hva som er en 

armlengdes internpris. 

Utfordringen i omstruktureringstilfellene er at det omstrukturerte selskapet har få 

realistiske alternativer tilgjengelig, annet enn å akseptere omstruktureringen og 

betingelsene i de transaksjoner som er et resultat av den. Andre tilgjengelige alternativer 

kan være å skrote eller resirkulere produksjonslinjen. Skroting eller resirkulering vil 

normalt ikke ha særlig innvirking på internprisen fordi det heller ikke vil påvirke 

markedsprisen da verdien av dette normalt vil være lavere enn den økonomiske verdi. 

Dermed er det tross alt bedre å overdra produksjonslinjen til den nærstående part som 

umiddelbart kan nyttiggjøre seg denne. 

6.2.3.2 Fremtidig inntektspotensial

Et ytterligere moment er hvorvidt erverver skal betale en godtgjørelse som følge av at 

inntektspotensialet øker ved tilgang til den nye produksjonslinjen. Den nærstående part 

som erverver produksjonslinjen vil kunne få en positiv kontanteffekt på grunn av økt

produksjonskapasitet og markedsadgang. 

Hovedregelen i norsk rett om inntekt er at som skattepliktig inntekt anses enhver fordel 

vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet, jf. sktl. § 5-1 første ledd. Fordelsbegrepet er 

ikke nærmere definert i loven, men omfatter alt som har økonomisk verdi, enten fordi det 

kan omsettes eller at skattyteren mottar vederlagsfritt eller til underpris noe som andre må 

                                                  
121 OECDs diskusjonsutkast pkt. 59
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betale for.122 Et inntektspotensial er ikke i seg selv en eiendel, men snarere et 

verdivurderingskonsept som ikke har noen rettslig betydning adskilt fra selve eiendelen. 

Dermed er det en egenskap ved produksjonslinjen.  Dette representer neppe en ”fordel” i 

norsk skatterettslig forstand. På overdragelsestidspunktet er det gjerne usikkert hvorvidt 

inntektspotensialet kan materialisere seg i en økonomisk fordel.  Global konjunkturnedgang 

kan eksempelvis føre til at etterspørselen etter de produserte varene faller betraktelig. Da er 

det ikke tale om inntektspotensial, men heller et tapspotensial. En høyst usikker 

inntektsmulighet kan ikke anses som fordel eller skattepliktig inntekt etter norsk internrett.  

OECDs diskusjonsutkast utelukker ikke at en omstrukturert part skal kunne kompenseres

som følge av tapt inntektspotensial ved overføring av eksempelvis en produksjonslinje.123

På den andre side foreskriver diskusjonsutkastet følgende: 

”The profit/loss potential is not an asset, but a potential which is carried by 

some rights or other assets. The arm’s length principle does not require 

compensation for loss of profit/loss potential per se. The question is whether 

there are rights or other assets transferred that carry profit/loss potential and 

should be remunerated at arm’s length.”124

Armlengdeprinsippet inneholder ikke krav om kompensasjon for å ha fått mulighet til en 

større andel av et eventuelt overskudd, det må knyttes til en eiendel. Nær sagt alle 

materielle eiendeler har et inntektspotensial, og det vil utvilsomt påvirke markedsverdien. 

Poenget er at det fremdeles er markedsverdien en skal frem til, og at det ikke skal ytes noe 

særskilt ekstra i tillegg til dette på grunn av inntektspotensialet.

                                                  
122 Zimmer (2005) s. 122
123 OECDs diskusjonsutkast Issue Note no. 2 B.1
124 OECDs diskusjonsutkast pkt. 64



46

6.2.4 Kort om tyske regler på området

Ved omstrukturering som innebærer realisasjon av materielle eiendeler er det interessant å 

sammenligne med Tyskland som i 2008 gjennomførte en reform av selskapsskatteretten. I 

Tyskland finnes det to sett av rettskildefaktorer som er aktuelle ved omstrukturering av 

virksomhet, henholdsvis Außsensteuergesetz Sec. 1 (3) (heretter ”AStG”) som er en 

utenlandskskattelov, samt en resolusjon utgitt av Bundesministerium der Finanzen. 

Resolusjonen gir retningslinjer for tolkningen av AStG Sec. 1 (3). Dersom det ikke 

foreligger sammenlignbare ukontrollerte transaksjoner, skal det etter tyske regler foretas en 

”hypotetisk armlengde test” som innebærer en form for ”pakke” tilnærming.125 Denne 

”pakken” er definert i resolusjonen og består blant annet av eiendeler som overføres, selve 

funksjonen som overføres samt mulighetene og risiki forbundet med funksjonen.126 Hvor 

en produksjonslinje overføres, vil denne type transaksjon innebære en reduksjon i 

funksjoner hos den omstrukturerte enhet, såkalt ”funktionsabschmelzung”.127

Etter tyske regler skal det foretas en trestegsøvelse ved overføring av en 

produksjonslinje.128 Første steg er å avgjøre levetiden til produksjonslinjen. I steg nummer 

to skal det gis en prognose på erververs inntektspotensial og avhenders tap av 

inntektspotensial som følge av overføringen gjennom produksjonslinjens levetid. Ved det 

tredje steget må skattyter fastslå en passende diskonteringsrente129 og kalkulere nåverdien. 

På denne måten skal en komme frem til et armlengdes intervall, hvor den øvre delen er 

representert ved erververs hypotetiske økning i fortjenestepotensial, mens nedre del er 

representert ved avhenders hypotetiske reduksjon i fortjenestepotensial med et tillegg for 

                                                  
125 Rasch & Schmidtke, ”Germany: OECD Discussion Draft on Transfer Pricing Aspects of Business 

Restructurings”, International Transfer Pricing Journal, march/april 2009 s. 100-106 (2009) s. 101 
126 l.c.
127 Foley m.fl. “A Prescription for Double Taxation? Restructurings and the New German Exit Charge 

Mechanics”, BNA Tax Management Transfer Pricing Report, Vol. 8 No. 9 s.531-542 (s. 532)
128 Ibid. (s. 534)
129 Avkastningskrav
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eventuelle omstruktureringskostnader. Riktig armlengdepris er som hovedregel 

gjennomsnittet av øverste og nederste del av intervallet.130

I henhold til tyske regler må en derfor godtgjøre den omstrukturerte enhet med en 

kombinert kompensasjon for tap av fremtidig inntektspotensial hos avhender samt økt 

inntektspotensial for erverver, en form for kompensasjon for tapt/økt markedstilgang.  I 

praksis vil denne kalkulasjonen etter mitt skjønn være beheftet med usikkerhet og ikke 

minst være tidkrevende og kostbar for FNF-konsern. 

Ved omstruktureringer hvor det overføres materielle eiendeler, slik som en 

produksjonslinje, avviker de tyske reglene fra OECD og norsk rett. Det er i så henseende 

interessant å observere at Tyskland selv var representert i arbeidsgruppe 6 som utarbeidet 

OECDs diskusjonsutkast om omstruktureringstilfellene. Det er videre verdt å merke seg at 

regelverket ikke gjelder for nasjonale transaksjoner, men kun ved transaksjoner fra/til 

Tyskland. Under enhver omstendighet er det en kjensgjerning at regelverket skaper 

utfordringer for skattemyndighetene i en annen stat hvor dette praktiseres annerledes. 

6.2.5 Oppsummering

Ved overføring av materielle eiendeler i forbindelse med omstrukturering av virksomheter 

er det i utgangspunktet de alminnelige regler om armlengdeprinsippet som gjelder.

Utfordringen knyttet til kontrollerte transaksjoner i slike tilfeller er at ingen uavhengige 

parter gjennomfører sammenlignbare transaksjoner under sammenlignbare omstendigheter 

slik at klare referansepunkter for internprisen ikke eksisterer. Vurderingstemaet er hva som 

ville vært avtalt av uavhengige parter i sammenlignbare transaksjoner under 

sammenlignbare omstendigheter. Fastsettelse av internprisen og skattemyndigheters 

granskning av den kontrollerte transaksjonen må gjennomføres konkret i hvert enkelt 

tilfelle ved en samlet totalvurdering. I denne vurderingen vil inntektspotensialet og 

tilgjengelige realistiske alternativer være momenter som må vurderes og hensyntas da dette 

utvilsomt påvirker markedsprisen.
                                                  
130 AStG Sec. 1 (3) setning 7
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OECDs retningslinjer er et forsøk på å etablere internasjonal konsensus ved prising av

konserninterne transaksjoner av materielle eiendeler. Enkelte land har utviklet spesifikke 

regelverk som omfatter transaksjoner i forbindelse med omstrukturering av virksomheter. 

Det tyske regelverket er et eksempel på dette. Konserninterne realisasjoner av materielle 

eiendeler, for eksempel en produksjonslinje ved en omstrukturering, kan derfor være 

utfordrende for skattyter. Ved slike kontrollerte transaksjoner er det en reell mulighet for at 

ulike lands skattemyndigheter er uenige om hva som er riktig internpris på grunn av ulik 

tilnærming til vurderingstemaet og prisfastsettelsen. Eksempelvis er faren for 

dobbeltbeskatning etter mitt skjønn nærliggende ved kontrollerte transaksjoner hvor tyske 

parter er involvert siden det tyske regelverket avviker fra norsk rett som bygger på OECDs 

metoder og prinsipper. Bestemmelser inntatt i skatteavtaler vil kunne redusere og/eller 

regulere dette.131

6.3 Realisasjon av immaterielle verdier

Ved omstrukturering av egenprodusent til leieprodusent, kan mangfoldige immaterielle 

eiendeler tenkes overført mellom de nærstående parter. I det følgende drøftes overføringer 

av kontrakter og såkalt goodwill.

6.3.1 Kontraktsoverføringer ved omstrukturering av virksomhet

Kontraktsrettigheter kan være verdifulle immaterielle rettigheter, eksempelvis en 

lånekontrakt hvor kontraktsfestet fastrente overstiger markedsrenten. Når en kontrakt som 

et ledd i en omstrukturering endres eller opphører, vil det ofte være knyttet kostnader til 

dette. Den omstrukturerte enhet kan lide tap som følge av omstruktureringskostnader, 

omstillingskostnader og/eller et tap av fremtidig inntekt. Det typiske under slike 

omstendigheter er at FNF-konsernet vil forhandle frem en overføring av kontrakten med de 

involverte parter, nærstående som uavhengige. Ved overføring av eksempelvis en 

fordelaktig lånekontrakt, vil det være naturlig at rasjonelle uavhengige parter avtaler en 

”premie” for å kunne tre inn som kreditor.  

                                                  
131 Se ovenfor pkt. 3.1
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6.3.2 Internprisingsspørsmålet

Hvor verdifulle kontrakter opphører hos en nærstående part og tilsvarende kontrakt inngås 

mellom to andre nærstående parter med interessefellesskap, oppstår problemstillingen 

hvorvidt den omstrukturerte enhet bør kompenseres med et armlengdes vederlag. 

Spørsmålet er hvorvidt uavhengige parter under lignende omstendigheter ville avtalt en

kompensasjon for endringer i kontraktsforholdet og hvem som skal bære 

omstruktureringskostnadene. I det følgende vil jeg drøfte ulike momenter som bør være 

med i en slik vurdering. 

6.3.3 Utgangspunktet: Kontrakten

Det er som utgangspunkt innholdet i partenes kontrakt som er bestemmende for partenes 

stilling ved avtalens opphør og det er forholdene på omstruktureringstidspunktet som er 

avgjørende. 

OECDs diskusjonsutkast foreskriver at:

”There should be no presumption that all contract terminations or substantial 

renegotiations should give right to indemnification at arm’s length”.132

Rasjonale bak resonnementet synes å være at en først må ta stilling til omstendighetene ved 

omstruktureringen, herunder partenes rettigheter og forpliktelser ved kontrakten. Etter min 

oppfatning bør det legges vekt på om den omstrukturerte part er berettiget til et vederlag 

som kompensasjon ved oppsigelse av avtalen dersom det er inntatt en bestemmelse om

dette.

Granskning av kontraktsvilkårene mellom nærstående parter er ikke tilstrekkelig fra et 

internprisingssynspunkt. Det faktum at en gitt kontrakt som er oppsagt eller vesentlig 

reforhandlet ikke tilkjennegir en erstatning eller godtgjørelse, betyr nødvendigvis ikke at 

det er et armlengdes vilkår. Ytterligere momenter må analyseres.
                                                  
132 OECDs diskusjonsutkast pkt. 101
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6.3.4 Andre realistiske alternativer

Hvis det foreligger andre realistiske alternativer vil dette kunne påvirke prisingen. Det 

antas at uavhengige rasjonelle parter kun vil akseptere en potensiell samhandel dersom de 

ikke ser noen alternativer som er mer fordelaktig.133 Lignende resonnement kan også 

utledes ved følgende uttalelse fra Høyesterett: 

”Dersom det ikke finnes noe marked for den aktuelle ytelse, må disposisjonens 

forretningsmessighet avgjøres ut fra en vurdering av disposisjonens innhold og 

hva de aktuelle selskapenes interesser tilsier.”134

Med denne bakgrunn, basert på armlengdeprinsippet, bør endringer i kontraktsmessige 

ordninger som bringer inn andre selskaper i FNF-konsernet gjøres for i det minste å 

opprettholde for eksempel en leieprodusents kommersielle posisjon. Selskapenes interesser 

tilsier at forretningsvilkår i prinsippet bør være like eller bedre for leieprodusenten når en 

tar hensyn til endringer i de forretningsmessige forhold. I denne sammenheng bør man også 

inkludere kostnader til å avslutte det eksisterende kontraktsforholdet. Med andre ord bør 

ikke den nåværende og fremtidige forventede inntjening til den omstrukturerte enhet bli 

negativt påvirket av konsernintern overføring av kontrakten uten at en blir kompensert for 

dette.

6.3.5 Fordeler i ny forretningsmodell

Det må videre vurderes hvorvidt den omstrukturerte part kan forvente fordeler i den nye 

forretningsmodellen. For eksempel vil en leieprodusent som ikke lenger gjør råvareinnkjøp 

være skånet for volatilitet i råvaremarkedet. Som tjenesteyter for en prinsipal vil en bli 

garantert en lav, men stabil inntjening. Dersom konjunkturutsiktene er svake kan det være 

lønnsomt å akseptere den nye avtalen for å sikre fortsatt drift. Tilsvarende ved overføring 

                                                  
133 OECDs retningslinjer pkt. 1.15
134 Rt. 2001 s. 1025 Statoil Angola (avsnitt 43). Uttalelsen er kritisert av Andreas Bullen i ”Et skråblikk på 

Høyesteretts dom i Statoil Angola (Rt. 2007 s 1025), Skatterett 2008 nr. 2 s. 110-142 (s. 122)
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av en ulønnsom kontrakt. I et slikt tilfelle kan det være gode grunner som taler for at den 

omstrukturerte enhet ikke bør kompenseres som følge av omstruktureringen.

På den andre side vil fravær av fordeler i ny forretningsmodell være et moment som bør tas 

med i vurderingen av om det skal ytes et armlengdes vederlag. Bakgrunnen er at en part

som har en lønnsom kontraktsfestet avtale med en annen part, nærstående som uavhengig, 

ikke ønsker å inngå en avtale hvor denne blir stilt dårligere enn i det opprinnelige forhold.

Uavhengige rasjonelle parter ville tatt slike elementer i betraktning ved endring av

kontraktsforholdet.

6.3.6 Gjennomførte investeringer

Det må også undersøkes hvorvidt den tidligere, eller nå reforhandlede avtalen, fordret

investeringer hos leieprodusenten. En slik investering binder kapital og skaper dermed en 

finansiell risiko. I slike tilfeller ville det mellom uavhengige parter være nærliggende at 

dette blir tatt i betraktning ved opphør eller reforhandling av kontrakten. Dersom den 

omstrukturerte enhet tidligere har utført investeringer på bakgrunn av kontrakten, er dette et 

moment som tilsier kompensasjon ved oppsigelse eller reforhandling før kontraktens utløp. 

Et alternativ for den nærstående part kan være å selge investeringen til den nye 

kontraktsparten for et armlengdes vederlag, i tilfelle investeringen er unyttig og dersom 

dette er mulig. Da vil gjennomførte investeringer ikke være et tungtveiende moment i 

vurderingen hvorvidt en skal kompenseres for kontraktsoverføringen.

6.3.7 Hvilken part skal bære omkostningene?

I tilfeller hvor den omstrukturerte part skal bli tilgodesett med et vederlag som følge av

omstruktureringen er problemstillingen hvem som skal bære kostnadene. I så henseende 

behandler OECDs diskusjonsutkast et illustrerende eksempel.135

                                                  
135 OECDs diskusjonsutkast pkt. 118
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Anta at en produksjonsavtale inngått mellom datterselskap A og produsent B, hvor A 

avslutter kontraktsforholdet. A ønsker å inngå tilsvarende produksjonsavtale med 

nærstående produsent C. C vil fortsette produksjonen som B utførte tidligere. Anta at B ved 

kontraktsforholdet til A var berettiget en erstatning som følge av kontraktsbruddet. 

Spørsmålet som reiser seg er hvem som skal bære en slik erstatning. 

Figur 2: Illustrasjonseksempel; Overføring av konserninterne kontrakter136

Det kan være situasjoner hvor A er villig til å bære erstatningskostnadene fordi A forventer 

at kostnadsbesparelsene ved å la C produsere overstiger erstatningssummen. Videre kan det 

være situasjoner hvor C er villig til å bære erstatningskostnadene som en investering for å 

erverve kontrakten for A. Dette vil kunne være tilfelle dersom C forventer at 

inntektspotensialet i kontrakten overstiger investeringen. Alternativt kan det være tilfeller 

hvor A og C er villig til å dele den armlengdes kompensasjon. Videre kan det være tilfeller 

hvor verken A eller C ønsker å bære slike omstruktureringskostnader da ingen av partene 

forventer fordeler av det nye avtalearrangementet. I et slikt tilfelle kan det være naturlig at 

morselskapet vil påta seg kostnadene fordi en forventer synergieffekter og 

kostnadsbesparelser på konsernnivå. Til slutt kan det være tilfeller hvor et vederlag ikke 

fremstår som armlengdes. Det vil eksempelvis kunne være dersom B inngår en ny avtale, 

på grunn av kontraktsoverføringen, med en annen part som er minst like fordelaktig.

                                                  
136 Figuren er inspirert av tekst i OECDs diskusjonsutkast pkt. 118
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Eksempelet illustrerer at hvem som skal bære eventuelle kostnader i forbindelse med

konserninterne overføringer av kontrakter avhenger av sakens faktum. Det lar seg ikke 

oppstille en universell hovedregel.       

6.3.8 Oppsummering

Et naturlig utgangspunkt ved overføring av konserninterne kontrakter er å undersøke hva 

som ville blitt gjennomført dersom selskapene hadde vært uavhengige av hverandre. Hvor 

verdifulle kontraktsmessige rettigheter overføres eller oppgis til fordel for andre selskap i 

FNF-konsernet bør det kompenseres med et armlengdes vederlag. En må ta i betraktning 

rettighetenes verdi sett fra både overdragers og erververs perspektiv. Vederlaget vil bero på 

fakta og omstendigheter i den enkelte sak, herunder de økonomiske begrunnelsene for 

overføring av kontrakten. OECDs diskusjonsutkast foreskriver følgende:

”Where the conditions made or imposed between associated enterprises with 

respect to the termination … or substantial re-negotiation of their existing 

arrangements differ from the conditions that would be made between 

independent enterprises, then any profits that would, but for those conditions, 

have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have 

not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed 

accordingly.”137

6.4 Goodwill

Goodwill kan defineres som differansen mellom virksomhetsverdien og de spesifiserbare 

øvrige eiendeler. Goodwill er en regnskapsmessig immateriell verdi som ikke tilfredsstiller

kravene til å være en immateriell eiendel.138 Det kan for eksempel være særskilt kunnskap 

som arbeidstokken eller virksomheten innehar. Eiendeler som ikke kan identifiseres skaper 

utfordringer ved omstruktureringer og prisfastsettelse. Kompetanse som produsenten 

                                                  
137 OECDs diskusjonsutkast pkt. 114
138 Gjems-Onstad (2008) s. 810



54

innehar vil kunne påvirke inntjeningen, men det er utfordrende å tilskrive det en presis

verdi. 

Knowhow er en del av goodwillen i et selskap og kan eksempelvis være teknisk 

spesialkunnskap, informasjon eller kunnskap. Fellesnevneren er at det er gjenstand for 

eiendomsrett eller fremmer forretningsvirksomhet, men ikke lar seg beskytte gjennom 

registrering.139

6.4.1 Internprisingsspørsmålet

Ved omstrukturering av en egenprodusent til en leieprodusent er det en typisk 

problemstilling hvorvidt goodwill er overført og eventuelt hva som er riktig internprising 

ved slike kontrollerte transaksjoner. 

6.4.2 Konsernintern overføring av goodwill

Utgangspunktet er ikke om omstruktureringen innebærer overføring av goodwill alene, 

men sammen med andre immaterielle eiendeler, særlig knowhow. Før en kan definere 

riktig internpris, må en undersøke eierskapet til goodwillen og hva som faktisk er overført. 

Dermed kan en avklare hvem som har krav på inntekten som goodwill genererer. For at det 

skal kunne være noe å prise må den kontrollerte transaksjon innebære en endring knyttet til 

eierskapet, tilgangen eller nyttiggjørelsen av goodwillen. 

Ved omstrukturering av en egenprodusent til en leieprodusent kan det være særlig 

utfordrende å identifisere hva som har blitt overført av goodwill. For eksempel kan særskilt 

knowhow knyttet til en maskin eller håndtering av spesielle råvarer ikke flyttes ved 

omstrukturering til leieprodusent. Denne kompetansen vil fortsatt være nødvendig for å 

kunne yte tjenester i leieproduksjonsforholdet. På den andre side kan knowhow knyttet til 

produksjonsplaner og rutiner enkelt overføres til en prinsipal. Eksempelvis kan knowhow 

knyttet til ren operasjonell kunnskap og produksjonsplanlegging overføres ved at det er 

prinsipalen som bestemmer hva som skal produseres når og hvor mye. I et 

                                                  
139 OECDs retningslinjer pkt. 6.5
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leieproduksjonsforhold er det helt naturlig at prinsipalen, som enhver annen uavhengig som 

opptrer i en lignende relasjon, må kunne bestemme hva slags produkter som skal 

produseres hva gjelder kvalitet og kvantitet. 

Det avgjørende må være om produksjonsselskapet selv har utviklet eller ervervet 

knowhow, og om den etter omstruktureringen utnyttes av prinsipalen. Er goodwill stilt til 

rådighet for prinsipalen, er den følgelig overført.

Det kan tenkes at goodwill som en residualpost kan anses overført som følge av en 

virksomhetsoverdragelse, slik lagmannsretten konkluderte i Cytec-dommen. Det vil 

imidlertid ikke bli drøftet nærmere her.

6.4.3 Armlengdes pris for goodwill

Den generelle veiledning om anvendelse av armlengdeprinsippet gjelder på samme måte 

for fastsettelse av internprising for immaterielle eiendeler mellom parter med 

interessefellesskap.140 Armlengdeprinsippet kan imidlertid være vanskelig å anvende på 

kontrollerte transaksjoner som innbefatter unik goodwill fordi slike eiendeler har en 

spesiell karakter som gjør det utfordrende å definere en markedsverdi på 

transaksjonstidspunktet. Videre kan nærstående parter basert på forholdet dem imellom 

strukturere en overføring på en måte som uavhengige parter ikke vil vurdere, eksempelvis 

overføre en del av, men ikke all, knowhow.

Problemstillinger tilknyttet goodwill har blitt behandlet i norsk rettspraksis. Rt. 2000 s. 772 

Paulsen gjaldt omdannelse av revisorpraksis fra enkeltpersonforetak til heleid aksjeselskap. 

Høyesterett presiserte at:

”… det er markedsverdien av goodwill … en skal frem til [og at] bransjenorm sier noe om 

hvordan markedet generelt vurderer verdien.”141 [min tilføyelse]

                                                  
140 OECDs retningslinjer pkt. 6.13
141 Rt. 2000 s. 772 (s. 786) 
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Rt. 2001 s. 640 Alst gjaldt overføring av kjeveortopedpraksis fra enkeltpersonforetak til 

heleid aksjeselskap. I dette tilfellet forelå ingen bransjenorm for goodwill, følgelig måtte 

det kreves en viss positiv synliggjøring for at det forelå goodwill. Høyesterett uttalte: 

”Der verdsetjinga ikkje då kan skje med støtte i vanleg verdsetjing i ein 

marknad av ei konkret verksemd, vil det ikkje vere mogleg å ta utgangspunkt i 

ein marknadspris … Der ei omsetning då ikkje har skjedd mellom uavhengige 

partar, vil ein stå overfor ein hypotetisk situasjon der det ikkje er noko 

alternativ til at skattytar gjer sannsynlig at det finst ein goodwill-verdi. Eg 

understrekar likevel at det heller ikkje i slike tilfelle er tale om ei summering av 

konkrete postar, men at det må gjerast sannsynleg at verksemda har ein 

marknadsverdi ved sal til uavhengige kjøparar ….”142

Dommen kan ha betydning ved overføring av goodwill i situasjoner mellom parter med 

interessefellesskap.143 Det må sannsynliggjøres at det finnes uavhengige parter som vil 

betale for verdier eierne eller skattemyndighetene har regnet seg frem til som goodwill-

verdi. Vurderingen må derfor være konkret i hvert enkelt tilfelle.      

Dersom produsenten faktisk har overført goodwill, vil prinsipalen ha mottatt en fordel. Det 

kan for eksempel ytes et engangsvederlag for dette i forbindelse med omstruktureringen til 

en leieprodusent. Momenter en bør ta i betraktning er markedssituasjonen og partenes 

forhandlingsmakt. Dersom erververen har andre realistiske alternativer for å kjøpe 

tilsvarende goodwill, kan dette redusere betalingsvilligheten. Derimot vil en bestemmelse 

om prisjustering etter en viss tid basert på faktiske resultater kunne redusere erververs 

risiko og dermed øke betalingsvilligheten. Et engangsvederlag bør reflektere den endring 

som finner sted i forventet gevinst. En metode for å fastslå verdien kan basere seg på 

nåverdien av kontantstrømmen goodwillen forventes å generere over dens levetid.
                                                  
142 Rt. 2001 s. 640 (s. 650)
143 Gjems-Onstad (2008) s. 811
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Internprising av slike eiendeler er svært komplisert fordi det ikke eksisterer et marked for 

denne kompetanse. Eksempelvis kan den overførte knowhow være tett knyttet sammen 

med FNF-konsernet slik at ingen uavhengige parter kunne fått økonomisk fordel ved en 

eventuell overdragelse.                                                                                                                                

Dersom goodwill ikke er produktrelatert, men prosessrelatert, er dette gjenværende i 

selskapet som leieprodusent. Det vil ikke påvirke selskapets karakterisering som 

leieprodusent. Alle leieprodusenter innehar prosessrelatert spesialkunnskap, og fortjenesten 

de mottar inkluderer en avkastning på denne kunnskapen. Når denne kunnskapen forblir i 

produsentselskapet, vil dette kunne påvirke prisen i de etterfølgende kontrollerte 

transaksjoner. 

6.5 Etterfølgende kontrollerte transaksjoner

I de fleste tilfeller av omstrukturering av virksomhet endres de nærstående parters 

samhandel som følge av overføring av funksjoner, eiendeler og risiki. Omstrukturering til 

en annen forretningsmodell innebærer samtidig stiftelse av nye kontrollerte transaksjoner 

underlagt nye betingelser. 

En flytting og samordning av funksjoner til en prinsipal innebærer at denne har den 

alt vesentlige del av driftsrisikoen, slik at kun begrensede risiki foreligger hos 

tjenesteyteren. Det er viktig å merke seg at risikofordelingen etter omlegging til 

leieproduksjon gjenspeiles i en endret vederlagsberegning.  Reduseres 

risikoeksponeringen, må man forvente å bli godtgjort deretter. En leieprodusent gir 

således avkall på en mulig oppside i gode tider, og sikrer seg i stedet en mer 

beskjeden godtgjørelse som mellom nærstående parter gjerne beregnes som en 

kostnadsrefusjon pluss en estimert markedsmessig fortjenestemargin.  På denne 

måten er leieprodusenten sikret hvis markedet går i negativ retning. Rasjonale bak 

dette er at i det åpne markedet vil aksept av økt risiko normalt kompenseres med økt 

forventet avkastning selv om den faktiske avkastningen avhenger av i hvilken grad 
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risikoene materialiserer seg.144 Det må være et klart utgangspunkt at FNF-konsern 

fritt kan avtale hvem som skal bære de enkelte risikoene. Dersom leieprodusenten 

ikke bærer varelagerrisiko, må skattemyndighetene forholde seg til dette og ta 

utgangspunkt i den faktisk inngåtte avtalen når en vurderer internprisingen ved 

fremtidige vederlag til leieprodusenten.145

En leieprodusent er en tjenesteyter, således er den kontrollerte transaksjons art etter 

omstruktureringen endret. Sktl. § 13-1 og veiledningen om armlengdeprinsippet i OECDs 

retningslinjer gjelder på samme måte uavhengig om de kontrollerte transaksjoner er et 

resultat av en omstrukturering eller ikke. OECDs diskusjonsutkast uttaler på dette punkt at; 

”There is consensus within OECD that the arm’s length principle and the TP 

Guidelines [OECDs retningslinjer] do not and should not apply differently to 

post-restructuring transactions as opposed to transactions that were structured 

as such from the beginning.” 146 [min tilføyelse]

Kontrollerte transaksjoner i forbindelse med en omstrukturering bør holdes adskilt fra 

kontrollerte transaksjoner som avtales etter omstruktureringen. Dette innebærer at en tar 

utgangspunkt i de enkelte transaksjonene mellom partene og vurderer dem separat.147 En 

slik tilnærming vil gi de mest presise anslag for markedsverdien i de ulike 

transaksjonene.148 Prisingen av den etterfølgende transaksjon må likevel ses i sammenheng 

med eventuell kompensasjon som er gitt i forbindelse med den forutgående 

omstruktureringen. Det skal ikke betales for noe to ganger. 

                                                  
144 OECDs retningslinjer pkt. 1.23
145 Ibid. pkt. 1.36
146 OECDs diskusjonsutkast pkt. 130
147 Bjerke (1997) s. 180
148 OECDs retningslinjer pkt. 1.42
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Videre vil vederlaget for bruk av immaterielle eiendeler som prosessrelatert knowhow 

kunne være inkludert i internprisen når en nærstående part eksempelvis stiller sin erfaring 

med videreforedling av produkter til disposisjon. Internprisen kan være en samlepris for en 

pakkeløsning, det vil si for tjenester og knowhow avhengig av de faktiske forhold og

omstendigheter. Det er nødvendigvis ikke behov for at kjøper av tjenestene skal foreta en 

tilleggsbetaling i form av royalty for tilgang til teknisk ekspertise.149 Nettopp derfor kan det 

foreligge faktiske forskjeller mellom nærstående parters etterfølgende kontrollerte 

transaksjoner og liknende transaksjoner mellom uavhengige parter som tilsier forskjellig 

prising. Ved internprising av kontrollerte transaksjoner etterfulgt av en omstrukturering, må 

det gjennomføres en konkret analyse basert på faktiske funksjoner, eiendeler og risiki som 

leieprodusent.150

7 Omstrukturering av et salgsselskap til en salgsagent

7.1 Hva innebærer omstrukturering av salgsselskap til salgsagent?

En typisk form for omstrukturering er å omdanne et salgsselskap til salgsagent151. Dette

innebærer i korthet at salgsagenten i stedet for å selge varer i eget navn og for egen risiko, 

tilbyr markedsføringstjenester for en prinsipal. På denne måten kan FNF-konsern få 

strømlinjeformet sin organisasjon ved at prinsipalen utfører salgs- og ordrefunksjoner, og at 

den får større kontroll over inntekts- og kontraktstrømmene. Salgsselskapet som omdannes

til salgsagent har normalt færre funksjoner, eiendeler og risiki på sin hånd. Dermed vil en 

salgsagent forventes å ha lavere inntjening og prinsipalen tilsvarende høyere inntjening. 

Dersom prinsipalen er hjemhørende i et såkalt lavskatteland, kan en ytterligere konsekvens 

                                                  
149 OECDs retningslinjer pkt. 6.17
150 Ibid. pkt. 1.15 flg.
151 Det er viktig å presisere at ordet ”salgsagent” ikke nødvendigvis benyttes slik som i generell norsk juridisk 

litteratur. Problemstillingene vil eksempelvis være lignende ved omdannelse til en ”kommisjonær”.
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av omstruktureringen være at FNF-konsernet samlet sett får en lavere skattekostnad i og 

med at det er denne som nå forestår selve salget. 

Figur 3: Illustrasjonseksempel; Omstrukturering av et salgsselskap

7.1.1 Internprisingsspørsmålene

I forbindelse med omstrukturering av salgsselskap til salgsagent er problemstillingen typisk 

om immaterielle eiendeler er overført, og ikke minst hvordan dette skal prises. I det 

følgende tar jeg utgangspunkt i overføring av kundebase, distribusjonsrettigheter og 

kundefordringer. Videre reises det spørsmål om den omstrukturerte part skal kompenseres 

som følge av selve omstruktureringen. 

7.2 Markedsføringsorienterte immaterielle eiendeler

7.2.1 Er markedsføringsorienterte immaterielle eiendeler overført?

Kundebase og distribusjonsrettigheter blir ofte omtalt som markedsføringsorienterte 

immaterielle eiendeler.152 Et praktisk viktig spørsmål som må avklares er hvorvidt en 

omstrukturering av salgsselskap til salgsagent innebærer at slike eiendeler er overført. 

Dersom den omstrukturerte part ikke har hatt eierskap til den immaterielle eiendel, kan den 

ikke overføres og følgelig ikke prises for skatterettslige formål. På den andre side, dersom 

                                                  
152 OECDs retningslinjer pkt. 6.4



61

den omstrukturerte part faktisk har eierskap til den immaterielle eiendel, må det undersøkes 

hvorvidt denne er overført til en part med interessefellesskap. 

7.2.1.1 Eierskap til markedsføringsorienterte immaterielle eiendeler

Eierskap til kundebase og distribusjonsrettigheter kan være nedfelt i skriftlige avtaler 

mellom de nærstående parter, såkalt juridisk eierskap. Da er eierskapsspørsmålet normalt

uomtvistet. Utfordringen er at nærstående parter ofte ikke avtalefester eierskapet til slike 

rettigheter. Det kreves derfor en nærmere utredning av hvilke parter som har eierskapet til 

eiendelene før omstruktureringen. Økonomisk eierskap kan eksempelvis oppstå ved at en 

part påtar seg funksjoner og risiki. En skaper på den måten en eiendel som berettiger 

økonomisk avkastning.153  

Borgarting lagmannsrett tok stilling til eierskapet av kundebase og distribusjonsrettigheter i 

Cytec-dommen og uttalte at problemstillingen var ”om dette var rettigheter som hadde en 

egenverdi som eiendel på KS’ [her salgsselskapets] hånd” [min tilføyelse].154 Retten fant at 

kundebasen hadde en ”egenverdi” blant annet på bakgrunn av at den hadde vært utviklet og 

modnet over flere år. I tillegg hadde kundebasen vært stabil og preget av lite kundeavgang. 

Videre ble det uttalt at kundebasen var kritisk for virksomheten, og uten den ville ikke den 

omstrukturerte enhet ha tilgang til en kundekrets.

Ved eierskapsvurderingen er det nærliggende å se kundebasen i sammenheng med 

distribusjonsrettighetene. I den forbindelse uttalte lagmannsretten at ”de to eiendelene er 

følgelig nær beslektet, samtidig som eierskapet til salgsrettighetene kan gi en pekepinn om 

hvem som eier kundebasen”.155 Etter å ha tolket avtaleverket mellom de nærstående parter 

samt verdsettelsesrapporter fra uavhengige konsulenter, fant retten etter en samlet 

vurdering at produksjonsselskapet hadde eierskapet til kundebasen og

                                                  
153 Andersen & Bjerre, ”Transfer pricing af immaterielle aktiver”, Tidsskrift for international beskatning Skat 

Udland, februar 2004, nr. 2 s. 172-179 (s. 176) 
154 Utv. 2007 s. 1440 (s. 1445)
155 l.c.
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distribusjonsrettighetene. Utgangspunktet må være at kundebasen og

distribusjonsrettighetene alene kan anses å tilhøre salgsselskapet dersom salgsselskapet har 

ervervet disse eller vært i stand til å oppbygge dem på egenhånd. 

I internasjonal teori har det blitt hevdet at eiendomsretten tilhører den part som ut i fra en 

helhetsvurdering ”kontrollerer” de markedsføringsorienterte immaterielle eiendeler.156

Grunnlaget for kontrollen vil da være underliggende fenomener som betinger 

kundetiltrekkingen. For eksempel vil kundebasen kunne tiltrekkes av produktet på grunn av 

et kjent merkenavn. I et slikt tilfelle vil salgsselskapet nødvendigvis ikke kontrollere 

kundebasen, eierskapet bør da plasseres hos det selskap som kontrollerer varemerket. I 

Cytec-dommen fant retten at dette ikke var et avgjørende moment for hvem som kunne 

tilordnes kundebasen.157 Det vil derfor kunne tas til inntekt for at der kundebasen er 

grunnlagt av lojalitet overfor salgsselskapet, og hvor andre selskaper med 

interessefellesskap ikke kan tilegne seg kundebasen, vil salgsselskapet normalt kontrollere 

kundebasen.

Eierskap til nevnte markedsføringsorienterte immaterielle eiendeler kan stadfestes på flere

ulike grunnlag. Det må avgjøres konkret etter en helhetsvurdering. Eierskapet til 

kundefordringer er normalt uproblematisk da det er parten som har inngått salgskontrakten 

som normalt har eierskapet. Når eierskapet er stadfestet, må det undersøkes hvorvidt en 

overføring har funnet sted.

7.2.1.2 Er markedsføringsorienterte immaterielle eiendeler overført?

Er overføringen avtalt og gjennomført mellom de nærstående parter, er dette en kontrollert 

transaksjon som skal prises. Hvor overføring ikke er avtalt mellom de nærstående parter,

kreves det en nærmere undersøkelse av partenes samkvem. Jeg viser til drøftelsen under 

                                                  
156 Wittendorf, ”Transfer pricing og immaterielle aktiver” Tidsskrift for international beskatning Skat Udland

august 2007, nr. 8, s. 635-652 (s. 641) 
157 Utv. 2007 s. 1440 (lovdata s.20)
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kapittel 5 ovenfor. Dersom en overføring kan identifiseres, skal den kontrollerte 

transaksjon følgelig prises. 

7.2.2 Fastsettelse av armlengdes internpris

Internprising av kundebase, distribusjonsrettigheter og kundefordringer skal som ved andre 

kontrollerte transaksjoner skje ved markedsbetingelser. Slike immaterielle eiendeler er 

unike og verdien avhenger av en rekke ulike momenter. Det er ingen egne metoder for 

anvendelse av armlengdeprinsippet på dette området, retningslinjenes generelle veiledning 

om armlengdeprinsippet gjelder ved slike transaksjoner.158

Det er vanskelig å fastsette en markedsverdi på transaksjonstidspunktet på grunn av fravær 

av observerte sammenlignbare transaksjoner.159 Det er imidlertid viktig å merke seg at 

OECDs retningslinjer kun anerkjenner at det er vanskelig å anvende armlengdeprinsippet i 

disse tilfellene, det kan ikke gi grunnlag for at skattemyndighetene kan anvende andre 

rettslige prinsipper enn armlengdeprinsippet.160 Både norsk rett og retningslinjene 

anerkjenner derfor at andre metoder for prisfastsettelsen kan være formålstjenelige. I en 

dom inntatt i Utv. s. 1992 s. 1250 uttaler Fredrikstad namsrett følgende i forbindelse med 

internprising av immaterielle eiendeler:

”Forskjellige metoder kan anvendes for å fastlegge den korrekte prisen. I den 

forbindelse skal retten avgjøre om prisen og resultatet fremstår som naturlig og 

rimelig ut fra fornuftige bedriftsøkonomiske prinsipper ... Partene kan neppe 

klandres for å ha valgt en metode, som ikke er forenlig med ligningsvesenets 

ønsker, forutsatt at resultatet av en slik metode ikke er i strid med sktl. § 54 [nå

§ 13-1].” 161 [min tilføyelse] 

                                                  
158 OECDs retningslinjer pkt. 6.13 jf. pkt. 1.10
159 l.c.
160 Bullen, ”Et skråblikk på Høyesteretts dom i Statoil Angola (Rt. 2007 s 1025)”, Skatterett 2008 nr. 2 s. 110-

142 (s. 121)
161 Utv. 1992 s. 1250 (s. 1259-1260)
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Uttalelsen kan tolkes slik at metodevalget ikke er avgjørende forutsatt at internprisingen er 

i henhold til armlengdeprinsippet, i likhet med OECDs retningslinjer pkt. 1.68.

Utgangspunktet for internprisingen må være hva uavhengige parter under sammenlignbare 

omstendigheter ville ha betalt ved en sammenlignbar overdragelse. OECDs

diskusjonsutkast foreskriver her:

”The determination of an arm’s length remuneration for the subsequent 

ownership, use and exploitation of the transferred asset should take account of 

the extent of the functions performed, assets used and risks assumed by the 

parties in relation to the intangible transferred.”162

Det vil si at internprisingen må være armlengdes sett fra både erverver og avhenders 

perspektiv.163I tillegg må armlengdes internprising vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle 

etter en helhetsvurdering.

7.2.2.1 Kundebase

Kundebasen kan ha betydelig verdi, avhengig av bransje, størrelse og kontraktsvarighet. 

Kundebasen vil ofte være en kritisk eiendel; uten denne vil selger ikke lenger ha enkel 

tilgang til potensielle kunder eller kritiske data om dem.  Dette er tidkrevende og kostbart å 

opparbeide, særlig dersom denne er utviklet og opparbeidet gjennom flere år og 

kundelojaliteten er høy. Kundebase er utfordrende å prise da slike kontrollerte 

transaksjoner sjeldent lar seg observere i det åpne markedet. Videre vil de ikke være 

synlige i årsregnskap, selv om rettighetene lar seg identifisere som sådan og har en verdi.  

Kundebasen kan eksempelvis verdsettes ved bruk av en teoretisk gjenskaffelseskostnad 

dersom dette reflekterer hva uavhengige parter ville avtalt under sammenlignbare 

omstendigheter. OECDs retningslinjer foreskriver at ved vurdering av betingelsene i en 

                                                  
162 OECDs diskusjonsutkast pkt 83
163 OECDs diskusjonsutkast pkt. 66 jf. OECDs retningslinjer pkt. 6.14
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kontrollert transaksjon, kan det være grunn til å granske omfanget, karakteren og 

frekvensen av de kostnader som er påløpt ved utvikling eller opprettholdelse av eiendelen 

for å definere en armlengdes pris.164

I internprising er det ingen fasitløsning på prisfastsettelsen av overført kundebase. Et 

salgsselskap innenfor forbrukerelektronikkbransjen som omstruktureres kan tjene som et 

eksempel på at en armlengdes overføring av kundebase kan skje tilnærmet uten vederlag. I 

Norge er dette markedet dominert av to store aktører og kontrakter med disse inngås som 

hovedregel med ett års varighet. Det vil si at salgsselskapet må inngå årlige forhandlinger 

for å etablere en ny salgskontrakt. Kundebasen er godt kjent og svært usikker. En stor del 

av inntektspotensialet kan følgelig forsvinne på svært kort tid. Det er derfor en sterk 

presumsjon for at uavhengige parter ikke ville vært villige til å yte vederlag for kundebasen

isolert under en slik omstendighet. Følgelig vil et armlengdes vederlag kunne være lik eller 

tilnærmet lik null. 

7.2.2.2 Distribusjonsrettigheter

Verdien av distribusjonsrettigheter vil avhenge av eksklusivitet og størrelse på markedet, i 

tillegg til eventuell tidsramme. Dersom det eksisterer avtalefestede distribusjonsrettigheter,

kan et alternativ være å anslå verdien basert på neddiskontert gjenværende løpetid. Denne 

metoden tar utgangspunkt i de forventede fordeler overføringen av distribusjonsrettighetene

innbefatter. Det avgjørende må være om internprisen fremstår som naturlig og rimelig ut 

fra fornuftige bedriftsøkonomiske prinsipper. Dersom det er tilfelle, er det en sterk 

presumsjon for at også uavhengige rasjonelle parter ville inngått tilsvarende avtale under 

sammenlignbare omstendigheter.

7.2.2.3 Kundefordringer

Kundefordringers verdi vil avhenge av kravenes verdi og historiske tap på fordringer.  

Kundefordringer er i så henseende relativt enkle å identifisere, samt prise, da verdien av 

kundefordringene er synlig i selskapets årsregnskap. Eksempelvis kan et armlengdes 

                                                  
164 OECDs retningslinjer pkt. 6.27
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vederlag være bokført verdi fratrukket en prosentandel for fremtidige tap på krav basert på 

historiske tall. Dette gjøres i praksis ved såkalte factoring-avtaler.

7.3 Skal det fastsettes vederlag som følge av statusendringen til salgsagent?

En overgang fra salgsselskap til salgsagent reiser spørsmålet om det som følge av selve 

statusendringen bør ytes et vederlag til den omstrukturerte enhet. For å fastsette et slikt 

vederlag må det forligge en overdragelse eller oppgivelse. Det spesielle ved 

omstrukturering av virksomheter er at overdragelsen består i en virksomhetsinnskrenkning. 

Utsiktene for fremtidig inntekt hos den omstrukturerte enhet kan endres betraktelig. 

Endringen fra et salgsselskap til en salgsagent innebærer at selskapet avgir en del av sitt 

inntektspotensial ved at funksjoner og risiki tilknyttet salget bæres av andre 

konsernselskaper.

7.3.1 Kan rettspraksis gi veiledning?

Problemstillingen er hvorvidt rettspraksis angående såkalt avgangsvederlag for 

salgsagenter og kommisjonærer kan gi veiledning for om et omstrukturert salgsselskap bør 

kompenseres som følge av statusendring til salgsagent. 

Norske domstoler har en rekke ganger behandlet spørsmålet om en salgsagent eller 

kommisjonær skal kompenseres med et avgangsvederlag som følge av at avtaleforholdet 

opphører.165 Spørsmålet har blitt reist om det foreligger en rett til avgangsvederlag etter 

agenturloven166 og kommisjonsloven167.

Begrunnelsen for vederlag er et ”etterprovisjonssynspunkt”, idet det ved fortjeneste i form 

av provisjon skjer en forskyvning i tid mellom salgsagentens innsats og den fortjenesten

som genereres. Det vil si at salgsselskapet gjennom et avgangsvederlag innvilges

                                                  
165 Rt. 2001 s. 1390, LB-2003-20029 (Borgarting), Rt. 1981 s. 619 Engelschiøn, Rt. 1980 s. 243 Tampax
166 Lov 19. juni 1992 nr. 56 Lov om handelsagenter og handelsreisende 
167 Lov 30. juni 1916 nr. 1 Lov om kommisjon



67

etterprovisjon av sine tidligere ytelser. Det kan også være tilfeller hvor salgsselskapet 

innvilges avgangsvederlag dersom denne har særskilt vernebehov, eksempelvis dersom 

salgsselskapet måtte avstå fra å selge andre produkter.168

Det er noen ulikheter mellom konserninterne omstruktureringer og nevnte rettspraksis. 

Avgjørelsene har ikke et salgsselskap som utgangspunkt, men kommisjonærer, agenter 

eller eneforhandlerforhold. Videre tar utmåling av avgangsvederlag utgangspunkt i et 

inntektstap som følge av kontraktens opphør. Ingen av avgjørelsene omhandler tilfeller 

hvor kontrakten reforhandles eller endrer karakter. Et salgsselskap som omstruktureres til 

en salgsagent er derfor ikke helt sammenlignbart med uavhengige kommisjonærer, agenter 

eller såkalte eneforhandlere. Etter min oppfatning kan rettspraksis derfor ikke gi 

avgjørende veiledning for om vederlag skal innvilges ved omstrukturering av et 

salgsselskap til en salgsagent.

På den andre side kan hensyn trukket opp i rettspraksis gjøres gjeldende ved 

omstruktureringer fra salgsselskap til salgsagent. Det kan i enkelte tilfeller være slik at 

omstruktureringen fra salgsselskap til salgsagent bør kompenseres for ettervirkninger av 

salgsinnsatsen, i og med at det er prinsipalen som nyttiggjør seg gjennomførte aktiviteter i 

fremtiden. Eksempelvis kan dette være dersom salgsselskapet før omstruktureringen utførte

markedsrelaterte aktiviteter som prinsipalen drar nytte av etter omstruktureringen. Etter 

omdannelsen til salgsagent blir en ikke belønnet for slike gjennomførte aktiviteter. OECDs

diskusjonsutkast foreskriver følgende:

”Where such local intangibles are found to be in existence and to be 

transferred to the foreign related party upon the restructuring, their transfer 

should be remunerated at arm’s length.”169

                                                  
168 Rt. 1980 s. 243 (s. 252)
169 OECDs diskusjonsutkast pkt. 90
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Ved omstrukturering av salgsselskap til salgsagent er det normalt slik at det hovedsakelig

selges FNF-konsernets egne varer. Det foreligger heller ikke alltid skriftlige avtaler som 

regulerer forholdet mellom de nærstående parter. Det kan således foreligge en form for 

”eneforhandlerforhold” begrunnet i nærstående parters faktiske adferd. Med denne 

bakgrunn kan det også foreligge et visst vernebehov for konserninterne salgsselskap som 

omdannes til salgsagent. Dermed bør det i visse tilfeller ytes et vederlag under 

armlengdeprinsippet som følge av omdannelse til salgsagent, og særlig i de tilfelle hvor 

kunderelasjoner anses overført.

7.3.2 Oppsummering

Det kan ikke utelukkes at den omstrukturerte part på armlengdes vilkår skal kompenseres 

som følge av omstruktureringen som sådan. OECDs diskusjonsutkast åpner også for dette i 

pkt. 46 flg. 

For å kunne vurdere, om omstruktureringen gir til en kompensasjon, og hvilken 

kompensasjon en omstrukturering skal gi anledning til, er det viktig å forstå selve 

omstruktureringen. Det vil si undersøke hvilke endringer som finner sted, hvilke 

forretningsmessige begrunnelser som ligger bak, hvilke fordeler en forventer og hvilke 

realistiske partene hadde.170

Utgangspunktet er å vurdere hva rasjonelle uavhengige aktører ville avtalt under 

sammenlignbare omstendigheter. Denne analysen krever en konkret helhetsvurdering hvor 

flere momenter må undersøkes. Dersom omstruktureringen fra salgsselskap til salgsagent 

faktisk blir fratatt sitt inntektspotensial og det overføres andre eiendeler i denne 

forbindelse, bør det ytes vederlag som følge av dette.    

                                                  
170 OECDs diskusjonsutkast pkt. 48
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8 Avslutning

Som det fremgår av ovenstående, reiser spørsmålet om omstrukturering av virksomhet, en 

rekke kompliserte spørsmål. Det foreligger lite administrativ- og rettspraksis eller andre 

fortolkningsbidrag som kan besvare alle spørsmål som reises. Vurderingene som må gjøres 

avhenger i stor grad av faktum i hvert enkelt tilfelle. Etter min oppfatning må det bero på 

en konkret vurdering av hvorvidt det ved omstruktureringen er overført noe som for 

internprisingsformål skal markedsmessig prises. Videre er det min oppfatning at det ikke 

automatisk kan konkluderes med at omstruktureringen i seg selv innebærer at sktl. § 13-1 

kommer til anvendelse. Derimot kan en rekke konkrete forhold – som beskrevet ovenfor –

innebære at verdier er overført, og følgelig skal dette prises. Internprising er etter min 

oppfatning nært beslektet med generelle forretningsmessige vurderinger. Det er derfor

naturlig å ta utgangspunkt i handlingsmønsteret til rasjonelle uavhengige parter.
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