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Forord 

Etter en lang og intensiv høst ved siden av full jobb har jeg klart å skrive en 

masteroppgave innen skatterett. 

 

Jeg vil takke veileder som påtok seg oppgaven på så kort varsel.  

 

I tillegg vil jeg også rette en takk mot Mats Anders Westerfjell Grensemo som 

har vært en stor bidragsyter til korrektur og moralsk støtte under hele perioden.   
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1 Innledning 

Temaet for oppgaven er de rettslige grensene for skattelovens § 13-1 anvendelsesområde jf. 

lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (heretter sktl.). 

 

Utgangspunktet i norsk rett er avtalefrihet 1, og en avtales skatterettslige virkning skal baseres 

på en tolkning av avtalen. 2 

 

Ved interessefellesskap kan interessefellesskapet påvirke innholdet i avtalen slik at gunstige 

skattemessige effekter oppnås. Kjernen i skatteloven § 13-1 er derfor å gi skattemyndighetene 

hjemmel til å korrigere de skatterettslige virkningene av avtaler som er inngått mellom parter 

med interessefellesskap. Bestemmelsen blir i praksis oftest benyttet til å justere priser på varer 

og tjenester samt å justere fradragsrett for rentekostnader basert på armlengdes kapitalstruk-

tur, og rentevilkår. Regelen blir derfor ofte kalt internprisingsregelen. 3 

 

Regelen om internprising gir myndighetene adgang til å fastsette prisen etter skjønn hvis 

transaksjonen mellom partene har medført reduksjon i inntekt eller formue på grunn av in-

teressefellesskap, jf. sktl. § 13-1. "Hovedregelen for internprising er at prisene skal fastsettes 

etter prinsippet om armlengdes avstand". 4 Med armlengdes avstand menes den foretatte 

transaksjon skal være i samsvar med hva to uavhengige parter ville ha avtalt i samme eller 

tilsvarende situasjon. 5 

 

Problemstillingen er dagsaktuell fordi vi har flere skatteregler som gir adgang til å korrigere 

de skatterettslige virkningene av en avtale, vedtak, disposisjon, etc. Skatteloven § 13-1, den 

ulovfestede gjennomskjæringsregelen, og den lovfestede gjennomskjæringsregelen i skattelo-

ven § 14-90, oppstiller ulike vilkår for å kunne foreta korrigering av de skatterettslige virk-

ningene av en avtale, etc. Det er derfor rettslig interessant å avklare anvendelsesområdet mel-

lom de ulike reglene, og særlig mellom skatteloven § 13-1 og regelen om ulovfestet gjennom-

skjæring. Dersom sktl. § 13-1 har en lempeligere terskel og kan brukes på alle transaksjoner, 

kan man se bort fra de andre korrigeringsreglene som har et strengere vilkår for å oppnå rege-

                                                 
1
 Giertsen 2014 s. 37 

2
 Bullen 2011 s. 3 

3
 Zimmer 2014 s. 397-398 

4
 KPMG 2016 

5 Wikipedia 2016 
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lens rettsvirkning for oppfyllelse. Det er denne grensedragningen av sktl. §13-1 som er opp-

gavens tema. 

 

Spørsmålet om sktl. § 13-1 sitt anvendelsesområde er ikke ny. I Rt-1940-598, "Fornebo," var 

spørsmålet hvorvidt landskatteloven § 54 (nå sktl. §13-1) hjemlet muligheten til å foreta be-

grensninger i fradragsretten for gjeldsrenter. Faktum i saken var at en eier av en gård på For-

nebo var ute av stand til å betale sin gjeld. Som et resultat av dette ble deler gården kjøpt opp 

av et nystiftet aksjeselskap mot å få gjelden ble overdratt. Finansieringen av kjøpet skjedde 

ved at firmaet overtok gjelden på 400 000. Det hadde aksjekapital på 20 000. Det var avtalt at 

selskapet skulle betale lånet tilbake til aksjonærene. I klausulen fremgikk det at renter og av-

drag på lån ikke ville bli betalt før selskapet hadde midler. 6 

 

Riksskattestyret mente at formålet med transaksjonene var mer enn det som fremgikk av regn-

skapet. De begrunnet dette med at kreditorene sannsynligvis hadde større aksjonærinteresser i 

selskapet enn det som fremgikk av regnskapet og vurderte forholdet etter landskatteloven § 

54. 7 

 

Ved spørsmålet om sktl. § 54 kunne anvendes på det konkrete tilfellet forklarer Høyesteretts 

flertall 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 interesse-

fellesskapet, og som har medført en forrykning av skattefundamentene." 8 

 

Ut fra det som fremgår av beskrivelsen av faktum i dommen kan det se ut til at det dreier seg 

om tynn kapitalisering, og at spørsmålet var hvorvidt landskattelovens § 54 kunne anvendes 

på dette konkrete tilfellet. 

 

I LB-2015-017431 (lagmannsrettens avgjørelse av IKEA-saken bygde lagmannsretten på tid-

ligere rettspraksis da de anså premissene i Rt 1940 s. 598, "Fornebo", som et prejudikat. I 

IKEA-saken kom retten til at en slik omorganisering av virksomheten ikke hadde noe annet 

                                                 
6
 Rt-1940-598  

7
 Unneland 2010 s. 24 

8
 Ibid 
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formål enn å spare skatt. Retten slo fast at det ikke var noe galt med det økonomiske eller 

opplåningen, men at omstruktureringen ikke var "forretningsmessig rimelig og naturlig". 9 

 

Lagmannsretten la til grunn at sktl. § 13-1 kunne anvendes på tilfeller hvor bedriften utfisjo-

nerer ut sine eiendeler til nye selvstendige selskaper, for så å kjøpe dem opp igjen ved å ta opp 

lån fra et selskap innad i konsernet. 10 

 

I HR-2016-02165-A (Høyesterett sin avgjørelse av IKEA-saken) kom frem til at sktl. § 13-1 

ikke kunne anvendes på tilfeller som gjaldt egenkapitaldisposisjoner (dette begrepet vil bli 

beskrevet senere i oppgaven) som er lovlig etter aksjeselskapsloven. Begrunnelsen var at lag-

mannsretten hadde lagt vekt på tidligere rettspraksis som ikke var relevant for den konkrete 

problemstilling da tidligere praksis tok standpunkt til rettsspørsmål knyttet til prising eller 

tynn kapitalisering.11 

Likevel mente retten at IKEA ikke kunne kreve rentefradrag da den ulovfestede gjennom-

skjæringsregelen kom til anvendelse. 

 

Det er uenighet hvorvidt sktl. § 13-1 kan anvendes på andre tilfeller enn internprising og tynn 

kapitalisering. På den ene siden har tidligere rettspraksis lagt til grunn at det foreligger en slik 

adgang, og på den andre siden har juridisk litteratur vært kritisk til en slik anvendelse av be-

stemmelsen. Oppgavens tema vil derfor være de rettslige grensene for skattelovens § 13-1 sitt 

anvendelsesområde. 

 

1.1 Rettskildebildet                  

Sktl. § 13-1 er utgangspunktet for å finne hvorvidt det foreligger interessefellesskap mellom 

andre personer, selskap eller andre innretninger som har medført at en part har fått redusert 

formue eller inntekt. Bestemmelsen stiller tre kumulative vilkår for anvendelse: 

 

1. Det må foreligge en reduksjon i formue eller inntekt.     

2. Det må foreligge et interessefellesskap. 

                                                 
9
 LB-2015-017431 

10
 Ibid 

11
 HR-2016-02165-A s. 8 
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3. Reduksjonen i formue og inntekt må være redusert på grunn av direkte eller indirekte 

interessefellesskap.12 

 

Interessefellesskap er ikke legaldefinert. 13 Etter bestemmelsens ordlyd kan den tolkes vidt. 

Forarbeidene til sktl. § 13-1 er begrenset, noe som kan gi utfordringer ved tolkning av ordly-

den. Imidlertid er sktl. § 13-1 første ledd en direkte videreføring av tidligere skattelov fra 18. 

august 1911 § 54. Dette medfører at forarbeider, dommer og administrativ praksis knyttet til 

tidligere skattelov § 54 vil være relevant for forståelsen av sktl. § 13-1. 14 

 

Spesielt vil den ulike tolkningen av anvendelsesområdet til sktl. § 13-1 mellom lagmannsret-

ten (LB-2015-017431) og Høyesterett (HR-2016-02165-A) og deres vurdering av den enkelte 

rettskildenes relevans, være av interesse. Siden det er første gangen spørsmålet om anvendel-

sesområde har blitt avgjort i Høyesterett har den en prinsipiell betydning for om domstolen 

har lagt riktig forståelse av bestemmelsen til grunn. Basert på læren om prejudikater vil 

spørsmålet være om den nye avgjørelsen fra Høyesterett vil endre rettspraksis, eller om frem-

tidige dommer vil følge samme praksis som tidligere jf. Rt-1940-598, "Fornebo". Fremtidige 

dommer må derfor avgjøre hvorvidt Høyesteretts avgjørelse av IKEA-dommen anses som et 

snevert unntakstilfelle eller om den vil etablere ny praksis for fremtidige saker med samme 

rettslige spørsmål. 15 

 

I tillegg har det internasjonale aspektet blitt viktigere da det opprettes selskaper i samme kon-

sern ulike steder i verden. Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD) jobber med økonomiske spørsmål på tvers av landegrenser med formål å få til et vel-

fungerende økonomiske samarbeid mellom land som er medlem. 16 

 

Departementet foreslo i 2006 å formalisere OECDs retningslinjer for internprising. Resultatet 

ble at sktl. § 13-1 fikk et fjerde ledd som gjelder veiledning ved bruk av OECDs retningslinjer 

                                                 
12

 Berg-Rolness 2016 s.358 
13

 Sollund 2009 s. 3 
14

 Ot.prp.nr.86. (1997-1998) s. 75 
15

 Rt-1940-598, LB-2015-017431, HR-2016-02165-A 
16

 OECD 2016 
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i prisingstilfeller. Dette ble tatt opp i Ot.prp. nr. 62 (2006-2007) hvor lovforslaget senere ble 

vedtatt. Formålet var å styrke retningslinjene i norsk rett. 17 

 

Betydningen av OECDs retningslinjer ble tatt opp i Rt-2001-1265, "Agrip", hvor Høyesterett 

uttalte at den gamle bestemmelsen sktl. § 54 har blitt mer aktuell de siste årene, og at OECDs 

retningslinjer har betydning ved tolkningen av bestemmelsen. Likevel presiserte Høyesterett 

at retningslinjene på daværende tidspunkt ikke hadde noen formell rang, men at de kunne til-

legge sktl. § 54 en mer presis betydning ved tolkning. Sakens kjerne gjaldt gyldigheten av 

klagenemndas kjennelse.18 

 

Videre fremgår det av inst. O. nr. 81. at formålet med å innta en referanse til skatteloven var å 

få myndighetene til å anvende retningslinjene. I tillegg har utvalget ment at dette kan sørge 

for at medlemsland overholder sine folkerettslige forpliktelser og å forhindre dobbeltbeskat-

ning.19 

 

Forholdet mellom sktl. §13-1 og legalitetsprinsippet er sentralt. Legalitetsprinsippet innebærer 

at myndighetene må ha hjemmel i lov for å kunne håndheve en regel. Hvis det ikke finnes noe 

hjemmel kan heller ikke myndighetene gripe inn i avtaler mellom skatteytere.20 

 

1.2 Oppgavens problemstillinger 

For å finne ut hvor de rettslige grensene til sktl. § 13-1 må det foretas en analyse av gjeldende 

rettskildelære. Fokus vil være å finne forskjeller i bruk av rettskildene hos lagmannsretten og 

Høyesterett sine avgjørelser, siden de kommer frem til forskjellig resultat av sktl. § 13-1 sitt 

anvendelsesområde 

 

Høyesterett mener at grensedragningen mellom anvendelsesområdet til sktl. § 13-1 og den 

ulovfestede gjennomskjæringsregelen går ved egenkapitaldisposisjoner. Kjernen er altså å 

finne ut av hva en egenkapitaldisposisjon er og hvilke transaksjoner som faller inn under be-

grepet.  

                                                 
17

 Inst. O.nr. 81 (2006-2007) s. 9 
18

 Rt-2001-1265 
19

 Inst. O. nr. 81 s. 9 
20

 Smith 2015 s. 228 
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Det vil derfor være viktig å foreta en analyse HR-2016-02165-A, "IKEA-dommen", da denne 

gir en grundig forklaring for hvordan Høyesterett har tolket og anvendt sktl. § 13-1. Høyeste-

retts avgjørelse vil bli sammenliknet med dommen fra lagmannsretten i del II. Det vil være 

naturlig å drøfte hvorfor Høyesterett har kommet til et annet tolkningsresultat av sktl. § 13-1 

ved bruk av de samme rettskildene. 

 

I tillegg må det også gis en kort innføring av hva den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. 

Dette er en ulovfestet regel som gir adgang til å skjære gjennom disposisjoner som er i strid 

med skatteloven. Regelen er utviklet gjennom langvarig rettspraksis og stiller to vilkår - 

grunnvilkår og totalvurdering. Problemet er at regelens anvendelsesområde er vidt, som med-

fører at sktl. § 13-1 og gjennomskjæringsregelen vil kunne overlappe hverandre på noen retts-

spørsmål.21 

 

Jeg velger å avgrense oppgaven til sktl. § 13-1 sitt anvendelsesområde opp mot den ulovfeste-

de gjennomskjæringsregelen. Sktl. § 14-90 vil ikke bli tatt opp i oppgaven. 

 

2 Skattelovens § 13-1 

     

2.1 Forhistorie og formål ved bestemmelsen 

 

2.1.1 Forhistorie 

Sktl. § 13-1 er en direkte videreføring av dens tidligere forgjenger sktl. § 54 av skatteloven 

1911. 22 

 

Regelen har sin bakgrunn i vedtakelsen av skatteloven av 1911 hvor finansdepartementet satte 

ned en komité. Komiteen hadde spesielt rettet fokus mot tilfeller hvor skatteytere foretok 

handlinger for å unndra sine skatteplikter overfor staten.23 På daværende tidspunkt var det 

usikkert om Magistraten i Christiania hadde adgang til å skjønnsligne et regnskap i et selskap 

dersom det forelå interessefellesskap. Komiteen mente det var adgang til dette og det fremla 

en ny proposisjon om at prinsippet måtte lovfestes. 24 

                                                 
21

 Zimmer 2014 s.65-67 
22

 Ot.prp. nr. 86 s. 75 pkt. 7.13 
23

 Harboe 2012 s. 335 
24

 Ibid 
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Forslaget ble vedtatt og resultatet ble følgende lovtekst: 

"Hvis utenfor kommunen hjemmehørende person, selskap eller indretning – uansett om ved-

kommende i formen optræder som leverandør, laanegiver, garant eller lignende – efter om-

stendighetene maa antages at være interessert i nogen næringsdrift eller virksomhet, som be-

skattes i kommunen, paa væsentlig samme maate som en deltager, blir der ved beskatningen 

at ta hensyn hertil. Ligningsnævnden kan i saadant tilfelde ansætte formue og indtægt efter 

eget skjøn over forretningens midler og avkastning" 

 

"Formålet med lovteksten var å sørge for at reelle forhold ble lagt til grunn uavhengig av 

stiftelser, organisasjoner, selskap eller andre innretninger". 25 Lovteksten medførte at man 

fikk satt fokus på en problemstilling som skulle vise seg å bli mer relevant. I 1918 ble det fo-

retatt en ny lovendring av sktl. § 54. Dette er første gangen ordlyden til dagens sktl. § 13-1 

kommer frem. 

 

Ordlyden var følgende: 

"Paa samme maate forholdes naar en en skatteyder sælger tilvirkende varer eller bortleier 

kraft for en pris, som paa en grund av et interessefællesskap maa antages at være sat anner-

ledes, end tilfellet vilde ha været, om saadant interessefællesskap ikke hadde foreligget." 26 

 

Endringen medførte at dersom prisen på varen eller tjenesten var påvirket på grunn av interes-

sefellesskap kunne myndighetene foreta en skjønnsmessig fastsettelse av uavhengig pris. 27 

Hensikten bak loven var å regulere prising mellom to parter som hadde solgt en vare eller 

tjeneste til underpris på grunn av interessefellesskap.28 

 

I 1981 blir det foretatt en revisjon. Hensikten var å forenkle bestemmelsen språklig uten store 

materielle endringer. I realiteten medførte dette en "videreføring av dagens gjennomskjæ-

ringsbestemmelse".29 

 

                                                 
25

 Ibid 
26

 Ibid 
27

 Sollund 2009 s. 4 
28

 Harboe 2012 s. 337 
29

 Inst.O.nr. 26 (1980-1981) s. 66 
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2.1.2 Formål ved bestemmelsen 

Sktl. § 13-1 lyder følgende: 

 

“1) Det kan foretas fastsettelse ved skjønn hvis skattyters formue eller inntekt er redusert på 

grunn av direkte eller indirekte interessefellesskap med annen person, selskap eller innret-

ning. 

 

(2) Er den andre personen, selskapet eller innretningen som er nevnt i første ledd, bosatt eller 

hjemmehørende i en stat utenfor EØS, og det er grunn til å anta at formuen eller inntekten er 

redusert, skal reduksjonen anses for å være en følge av interessefellesskap med mindre skatt-

yteren godtgjør at det ikke er tilfelle. Første punktum får tilsvarende anvendelse når den 

andre personen, selskapet eller innretningen er bosatt eller hjemmehørende i en stat innenfor 

EØS, dersom Norge ikke kan kreve opplysninger om vedkommendes formues- og inntektsfor-

hold i medhold av folkerettslig overenskomst. 

 

(3) Ved skjønnet skal formue eller inntekt fastsettes som om interessefellesskap ikke hadde 

foreligget. 

 

(4) Når det foreligger interessefellesskap mellom foretak hjemmehørende i Norge og utlandet, 

og deres kommersielle eller finansielle samkvem er underlagt armlengdebetingelser nedfelt i 

skatteavtale mellom de respektive stater, skal det ved avgjørelsen av om formue eller inntekt 

er redusert etter første ledd og ved skjønnsmessig fastsettelse av formue eller inntekt etter 

tredje ledd, tas hensyn til retningslinjer for internprising for flernasjonale foretak og skatte-

myndigheter som er vedtatt av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling 

(OECD). Disse retningslinjer bør, så langt de passer, tas tilsvarende hensyn til i andre tilfel-

ler enn foran nevnt. Det foranstående gjelder bare i den utstrekning Norge har sluttet seg til 

retningslinjene og så fremt departementet ikke har bestemt noe annet.”  

 

Dagens bestemmelse er en direkte videreføring av forgjengeren, sktl. § 54. Det er også tillagt 

et fjerde ledd i bestemmelsen i samsvar med norske folkerettsforpliktelser. 30 

 

                                                 
30

 Ot.prp. nr 26 (1980-1981) pkt 9.1 
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Det fremgår i forarbeidene at hensynet bak sktl. § 13-1 er "motvirke omgåelser av skattelov-

givningen, først og fremst omgåelser, ved at inntekts – eller formuesposter søkes overført fra 

en skatteyter til en annen ved skjev prissetting." 31 Høyesterett har i IKEA-saken tolket forar-

beidene slik at bestemmelsen primært er en tilordnings- og prisningsregel ved transaksjoner. 

32 

 

Sammenliknet med den ulovfestede gjennomskjæringsregelen er sktl. § 13-1 en objektiv re-

gel. Bestemmelsen kommer til anvendelse uavhengig om det foreligger illojale disposisjoner 

til grunn, så lenge det foreligger reduksjon av formue eller inntekt på grunn av interessefelles-

skap. 33 

 

I tillegg fremgår det i forarbeidene at bestemmelsen ikke får noen konsekvenser for den ulov-

festede gjennomskjæringsregelen. 34 Dette kan tolkes som at lovgiver ønsker å opprettholde 

forskjellen mellom sktl. § 13-1 og den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. 

 

I NOU 2016:5 fremgår det at det er omstridt hvorvidt sktl. § 13-1 kan anvendes på andre til-

feller enn internprising. Utvalget mener at det vil være uheldig at bestemmelsen kan anvendes 

utover dette da det vil medføre at regelen overlapper den ulovfestede gjennomskjæringsrege-

len. 35 NOU-en har også kritisert "Fornebo"-dommen, og uttrykker at dommens tilfelle ikke 

faller inn under anvendelsesområdet til daværende lov av 1911, sktl. § 54. 

 

Imidlertid har rettspraksis en annen oppfatning av hvordan sktl. § 13-1 skal anvendes. I føl-

gende dommer Rt 1940 s. 598, "Fornebo", Rt-2001-1265, "Agrip", Rt-2003-536, "Storhaugen 

Invest", Rt-2006-1573, Rt-2007-2005, "Statoil Angola", Rt-2010-790, "Telecomputing”, og 

LB-2015-017431 har lagmannsretten og Høyesterett lagt til grunn at det foreligger adgang til 

å anvende sktl. § 13-1 utover fastsettelse av internpriser. Det springende punkt er at NOU 

2016:5 mener at det foreligger en for vid tolkning av sktl. § 13-1, mens rettspraksis har lagt til 

grunn et annet synspunkt. 

                                                 
31

 Ot.prp. nr. 86 s. 75 
32

 Ibid 
33

 Ibid 
34

 Ibid 
35

 NOU 2016: 5 s. 68 



10 

 

Sktl. § 13-1 har kommet til anvendelse på transaksjoner som gjelder internprising, tynn kapi-

talisering, vederlagsfritt arbeid og vederlagsfritt opphold i bolig. Bestemmelsen kom til an-

vendelse i Rt-2006-1573, hvor en deltaker og en lege hadde arbeidet for det ansvarlige selska-

pet uten arbeidsgodtgjørelse verdsatt til 200 000 kr. Høyesterett la blant annet til grunn i sin 

vurdering at vederlagsfritt arbeid måtte være en transaksjon. 36 

 

Tilsvarende kom § 54 av skatteloven 1911 til anvendelse i "Storhaugen invest”-dommen, hvor 

eneaksjonæren og hans familie bodde vederlagsfritt i en bolig som var eid av hans selskap. 

 

I lignings-ABC står det beskrevet at sktl. § 13-1 også kan brukes til å “omklassifisere en 

transaksjon, for eksempel fordi parter kan ha felles interesse i å få en transaksjon klassifisert 

på en bestemt skatterettslig måte". 37  Forståelsen som Lignings-ABC legger til grunn er vid 

og gir ikke noen veiledning på hvor anvendelsesområdet til sktl. § 13-1 går. 

 

2.2 Sktl. § 13-1. Det må foreligge en reduksjon i inntekt eller formue 

Det første vilkåret er at "Skattyters formue eller inntekt er redusert". Det stilles altså krav til at 

personens/selskapets inntekt eller formue må være redusert. Ordlyden i seg selv gir liten vei-

ledning om avvikets størrelse. Ut fra bestemmelsens ordlyd vil enhver reduksjon i inntekt 

eller formue være et avvik fra markedsmessige vilkår og falle inn under ordlyden uavhengig 

av størrelse. 38 

 

Imidlertid fungerer det ikke slik i praksis, fordi avvikets størrelse kan være av betydning, med 

andre ord det man omtaler som kvalifisert avvik. 39 Dette fremgår blant annet av Rt-1940-540, 

"Fornebo", der Høyesterett la til grunn følgende uttalelse: 

 

"Man er enig i at landskattelovens § 54 (…) for at komme til anvendelse like overfor en mot-

tager av løn (eller tantieme) i et selskap forutsætter ikke bare at vedkommende lønnsmottager 

er interessert i selskapet væsentlig på samme måte som en deltager, men derhos at godtgjø-

                                                 
36

 Rt-2006-1573 
37

 Lignings-ABC 15/16 s.1313 
38

 Syversen 1991 s. 180 
39

 Ibid 
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relsen står i avgjort misforhold til arbeidsytelsen, således at selskapets intægt derved blir 

utilbørlig beskåret…" 40 

 

På tross av dommen tolker både Brofoss og Syversen dommen i retning av at man ikke kan 

stille noe krav om kvalifisert avvik. Dette ville ha medført at regelen hadde fått et "sling-

ringsmonn" i situasjoner der det fremgår klart at disposisjonene mellom partene er forret-

ningsmessig unaturlige. 41 

 

Likevel må det tas i betraktning at det alltid vil være tilfeller som havner i en gråsone hvor 

tilfellet kan være et kvalifisert avvik, men samtidig ikke. Det er mulig at det må trekkes en 

grense for hvor det foreligger en inntekts- eller formuesreduksjon. Hvor grensen går forklarer 

verken sktl. § 54 eller dagens bestemmelse § 13-1 første ledd. 42 

 

Et annet spørsmål er hvorvidt man må se på den enkelte transaksjon eller se alle transaksjone-

ne i det hele. I en avtale mellom parter foretas det gjerne i flere prosesser og transaksjoner. 

Om transaksjonene skal ses isolert eller under ett beror på forholdene i avtalen. Dette er viktig 

siden en enkelttransaksjon i noen tilfeller ikke vil være nok til å oppfylle kravet i sktl. § 13-1, 

men kan tilfredsstille vilkåret dersom flere transaksjoner ses under ett. 43 

 

Denne problemstillingen var sentral i LB-2015-017431, der Lagmannsretten kom frem til at 

alle transaksjonene måtte ses i sammenheng. Retten begrunnet dette med at transaksjonene 

hadde så «nær sammenheng» med hverandre at de måtte vurderes under ett. Transaksjonene 

ble foretatt som følge av en omstruktureringsprosess som gikk over en periode. 44 

 

I Rt-1994-492, “Railo”-dommen, var spørsmålet hvorvidt skatteplikt forelå ved aksjesalg i et 

tilfelle av fusjon, der eieren av det oppløste selskapet solgte de overtatte aksjer ni måneder 

etter fusjonen. Høyesterett kom frem til gjennomskjæringsregelen ikke kom til anvendelse da 

det ikke kunne legges til grunn at salget som Railo hadde foretatt kunne likestilles med salg 

av aksjer i det innfusjonerte selskap. Høyesterett begrunnet med at det er eier av aksjen som 

                                                 
40

 Rt-1940-598 
41

 Syversen 1991 s. 182 
42

 Syversen 1991 s. 183 
43

 Ibid 
44

 LB-2015-017431 s. 11 
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alltid har risikoen for verditap og kursfall. I den sammenheng er ikke 9 måneder en "ubetyde-

lig risikoperiode". 45 

 

Salget i Railo-dommen var altså en reaksjon på behandlingen han hadde fått i forbindelse med 

fusjonen og ikke et forsøk på å omgå skattereglene ved å selge aksjene på et gunstig tids-

punkt. 

 

Det sentrale ved vurderingen av sktl. § 13-1 første ledd er at det må foreligge en redusert inn-

tekt som følge av en intern transaksjon mellom to parter. Dette kan skje gjennom salg av varer 

og tjenester til over- eller underpris. I vurderingen skal det også tas hensyn til om det samme 

prisgrunnlaget som ble avtalt mellom partene ville ha vært det samme om partene hadde vært 

uavhengige. 46 

 

2.3 Det må foreligge interessefellesskap mellom partene 

Det andre vilkåret er at det må foreligge “interessefellesskap” mellom personer, selskap eller 

annen innretning. Begrepet har ingen legaldefinisjon, men karakteristiske trekk som skal være 

retningslinjer ved vurderingen om det foreligger interessefellesskap mellom partene. Interes-

sefellesskapet kan være direkte eller indirekte og må avgjøres på grunnlag av en konkret vur-

dering. Det typiske er at partene er i forskjellige selskaper men tilhører samme konsern, eller 

er underlagt felles kontroll 47, men kan også være tilfeller hvor en tredjepart har hatt innflytel-

se på partenes handlemåte. 48 Et sentralt punkt er at skatteyterne har interesse hvor den ene har 

en betydelig innflytelse på den andre. Interessefellesskap må også vurderes ut fra om det er 

etablert et forhold mellom partene som ikke ville ha vært etablert mellom uavhengige parter. 

49 

 

Spørsmålet om interessefellesskap ble tatt opp i Rt-2003-536, "Storhaugen Invest" hvor en 

eneaksjonær i et aksjeselskap og hans familie hadde bodd vederlagsfritt i en bolig som tilhørte 

selskapet. Høyesterett kom frem til at det forelå interessefellesskap mellom selskapet til ak-

                                                 
45

 Rt-1994-492 s. 6 
46

 Berg-Rolness 2016 s. 360 
47

 Ot.prp.nr. 62 (2006-2007) s. 9 
48

 Werlauff 2014 s. 414 
49

 Brudvik, Arthur 2009 s. 123 
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sjeeieren og hans familie. Retten mente at selskapet hadde fått redusert inntekten som følge av 

at familien hadde bodd i boligen eid av selskapet gratis. 50 

 

Dommen illustrerer at skatteytere som bor vederlagsfritt i en bolig eid av aksjeselskapet faller 

innenfor begrepet interessefellesskap. Lovens ordlyd sier ikke noe om hvor langt interessefel-

lesskapet går, men kan i utgangspunktet ramme alle tilfeller hvor det foreligger interessefel-

lesskap. I HR-2016-02165-A trekker førstvoterende grensen mot "egenkapitaldisposisjoner 

som er legitime og lojale". Hva som ligger i dette er uklart, men kan tyde på at Høyesterett 

mener vilkåret interessefellesskap er for vidt og bør avgrenses. 51 

 

2.4 Reduksjon i inntekt eller formue på grunn av direkte eller indirekte 

interessefellesskap 

Det tredje vilkåret er at det må foreligge en sammenheng mellom reduksjon i formuen eller 

inntekten og interessefellesskapet. Det vil si at interessefellesskapet må ha resultert i at fore-

tatte disposisjon eller handling medfører reduksjon i inntekt eller formue. 52 Ved vurderingen 

skal det legges til grunn at disposisjonen er en normal forretningsmessig disposisjon eller om 

den er foretatt med hensyn til interessefellesskapet. Hvor sterk årsakssammenhengen må være 

sies det ikke noe om i bestemmelsen. 53  Det sentrale er at partene som har foretatt transaksjo-

nen må bevise at det ikke foreligger interessefellesskap, mens skattemyndighetene på den 

andre siden må bevise at det foreligger interessefellesskap. 

Hvis disposisjonen eller transaksjonen skjer mellom et selskap i Norge og et utenfor EØS, 

fremgår det av bestemmelsens andre ledd at all reduksjon av inntekt eller formue anses som 

interessefellesskap, jf. sktl. § 13-1 annet ledd. 54  

 

I Inst.O. nr. 81. var formålet å lage en mer lempelig regel for selskap lokalisert utenfor 

EU/EØS-stater. Hensynene bak dette var effektivitet og kostnad. Å innhente informasjon fra 

utlandet kan ta lang tid og medføre store kostnader. 55 

 

                                                 
50

 Zimmer 2009 s. 151-152 
51

 HR-2016-02165-A 
52

 Berg-Rolness 2016 s. 360  
53

 Bjerke 1997 s.136-137 
54

 Berg-Rolness 2016 s.364 
55

 Inst.O.nr. 81 s. 10-11 
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På bakgrunn av dette vil det være lettere å anvende sktl. § 13-1 annet ledd i tilfeller hvor den 

andre part er et selskap som befinner seg i utlandet, men tilhører samme konsern. Sktl. § 13-1 

annet ledd legger opp til en lempeligere vurdering enn første ledd. Bestemmelsen gjelder for-

hold hvor det ene selskapet i et konsern er lokalisert utenfor en EU/EØS-stat.56 

 

Det fremgår av Rt-2010-790, "Telecomputing", der selskapet i Norge opprettet et dattersel-

skap i USA. Moderselskapet i Norge finansierte datterselskapet i USA. Moderselskapet regn-

skapsførte lånene som fordringer. Investeringen ble ikke vellykket og moderselskapet krevde 

fradrag for tap for differansen mellom internlånet på 380 mill. NOK. Høyesterett kom frem til 

at sktl. § 13-1 ikke kunne anvendes fordi årsaken til inntektsreduksjonen var det amerikanske 

markedet og ikke interessefellesskapet mellom Telecomputing ASA og det amerikanske dat-

terselskapet. 57 

 

I Rt-2007-1025, "Statoil Angola", kom Høyesterett frem til at bestemmelsen ikke kunne an-

vendes. De begrunnet sin avgjørelse ved at SCC ikke hadde noen interesser i Statoil Angola 

og at deres eneste interesse var å yte lån til selskapet i Angola. Videre tillegges det at saken 

ville ha vært annerledes dersom lånet var rentefritt, da dette ville ha hatt en karakter av en 

ensidig transaksjon som ikke hadde en forretningsmessig begrunnelse. 

Dommen handlet om Statoil Angola som i sin virksomhet tok opp lån i et belgisk selskap 

Statoil Coordination Center og dels ved lån fra Statoil ASA. 58 

 

Ved vurderingen av årsakssammenhengen mellom reduksjon i inntekt og formue som følger 

av interessefellesskap vil også Rt-1940-598 "Fornebo" være av interesse. Dommen handlet 

om hvorvidt det forelå adgang å anvende sktl. § 54 første ledd. Høyesterett mente at bestem-

melsen kunne anvendes fordi: "dette må ha resultert i en ordning med hensyn til vedkommen-

de bedrifts midler eller avkastning, som i og for seg ikke er forretningsmessig rimelig og na-

turlig, men bare kan forklares ved interessefellesskapet, og som har medført en forrykning i 

skattefundamentene". 59 

 

                                                 
56

 Ibid 
57

 Rt-2010-790 
58

 Rt-2007-1025 
59

 Rt-1940-598 
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Høyesteretts formulering kan tolkes dithen at transaksjoner som ikke er vanlige, eller bare har 

som mål å unndra skatt oppfyller vilkåret om årsakssammenhengen mellom interessefelles-

skapet, og reduksjon i inntekt eller formue. 

 

Som det fremgår av lov, forarbeider og rettspraksis tyder det på at det er enighet om at det 

ikke er tilstrekkelig at det foreligger en inntekts- eller formuesreduksjon, men at det også må 

være en direkte sammenheng mellom reduksjonen og interessefellesskapet. Det vil si at ikke 

enhver reduksjon i inntekt eller formue rammes av ordlyden i sktl. § 13-1 første ledd. Grense-

dragningen på hvilke tilfeller som faller inn under bestemmelsen beror på årsakssammen-

hengen mellom reduksjonen og interessefellesskapet. Dette avgjøres av partenes og de offent-

liges dokumentasjon og bevisfremleggelse. 60 Høyesterett har i tidligere saker stilt strenge 

krav til dokumentasjon vedrørende transaksjoner mellom parter med interessefellesskap. 61 

 

2.5 Virkningen av at det foreligger interessefellesskap, jf. sktl. §13-1 tredje ledd. 

Forutsatt at sktl. § 13-1 første ledd er oppfylt, kommer bestemmelsens tredje ledd til anven-

delse: 

 

“Ved skjønnet skal formue eller inntekt fastsettes som om interessefellesskapet ikke hadde 

foreligget". 

 

Etter bestemmelsens ordlyd skal fastsettelsen vurderes som om disposisjonen hadde foreligget 

mellom parter som ikke har interessefellesskap. Bestemmelsen gir ingen retningslinjer for 

hvordan skjønnet skal utøves, noe som kan tyde på at det gis vide rammer. Formålet med å 

foreta en sammenlikning er å finne frem til en armlengdes pris og hindre at inntekter eller 

formue flyttes rundt i konsernet med den hensikt å omgå skatt. 62 

 

Utgangspunktet vil være å sammenlikne prisfastsettelsen ved den foretatte transaksjon og en 

transaksjon mellom uavhengige parter. Ved overføringer som resulterer i over- eller underpris 

                                                 
60

 Berg-Rolness 2016 s. 364-365 
61

 Matre 2012 s.110 
62

 Berg-Rolness 2016 s. 358 
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vil markedsprisen for varen eller tjenesten være utgangspunktet for fastsettelsen av skjønnet. 

63 

 

Fastsettelse av skjønnet blir lettere dersom det foreligger en tilsvarende transaksjon mellom 

parter som ikke har interessefellesskap. Problemet med dette er at slike opplysninger ofte 

mangler. Et alternativ kan da være å ta utgangspunkt i prisen som selskapet hadde fått ved 

videresalg til en uavhengig part. 64 

 

I OECDs retningslinjer for internprising drøftes flere metoder for hvordan man kan utøve 

skjønn ved anvendelse av sktl. § 13-1. Det foretas en grundig analyse av metodene blant annet 

deres styrker og svakheter. 65 Det som er felles for alle metodene er at de tar utgangspunktet i 

armlengdeprinsippet, og at det også her skal foretas en sammenlikning mellom den foretatte 

transaksjon og en transaksjon mellom to uavhengige parter. 66 

Det sentrale ved vurderingen er at det gjenspeiler armlengdeprinsippet. Det vil si at skjønnet 

skal fastsettes ut fra en pris som to uavhengige parter ville avtalt mellom seg. 67 

 

2.6 Internprising, armlengdeprinsippet og tynn kapitalisering 

Internprising kan beskrives som prising av varer, tjenester, immaterielle rettigheter samt fi-

nansielle instrumenter ved transaksjoner mellom beslektede selskaper. Utgangspunktet ved 

internprising er at det skal fastsettes etter prinsippet om armlengdes avstand. Det vil si at pri-

sen som settes for varer eller tjenester ved mellom selskap/personer i samme konsern skal 

være den samme som om det var to uavhengige parter. 68 Fastsettelsen av pris skal skje etter 

full markedsverdi. Priser som avviker fra denne og medfører reduksjon i inntekt eller formue 

som følge av interessefellesskap skal fastsettes etter skjønn. 69 

 

                                                 
63

 KPMG 2016 
64

 Zimmer 2014 s. 398 
65

 OECD Retningslinjer for internprising 2001 kapittel II og III 
66

 Inst.O.nr. 81 (2006-2007) s. 9 
67

 Zimmer 2014 s. 398 
68

 Berg-Rolness 2016 s. 376-377 
69

 Brudvik 2012 s. 215 
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BEPS eller Base Erosion and Profit Shifting er en strategi som brukes av det mulitnasjonale 

selskapene hvor datterselskapene i et konsern, i et land med høye skatter, overfører inntekten 

eller formuene sine til andre deler av konsernet, hvor hovedkvarteret ligger i et lavskattland. 70 

 

Et eksempel på dette er den såkalte "Banana Trade"-saken hvor tre store amerikanske banan-

selskap betalte minimalt med skatt i produksjonslandene. Selskapene Dole, Chiquita og Fresh 

Del Monte hadde på den tiden en rekke andre datterselskaper og søsterselskaper i andre land 

med lav skatt, og kanaliserte store deler av sin inntekt til disse landende. Siden inntekten ikke 

ble overført til USA ville den heller ikke bli beskattet og dette fører til at myndighetene i USA 

har begrenset eller ingen jurisdiksjon til å kontrollere selskapene. 71 

Spesielt kan en slik type modell være attraktivt for selskaper eller andre foretak som har virk-

somhet i Norge og datterselskaper i utlandet. 

 

Internprising har fått større internasjonal oppmerksomhet de siste årene og har resultert i at 

land som har tilknytning til OECD har innført armlengdeprinsippet. En fordel ved dette er at 

man får en skattemessig likhetsbehandling på tvers av landegrenser og at forskjeller mellom 

land blir mindre. Ved å frata konserner slike muligheter vil overføring av beløp til andre deler 

av konsernet ikke være like attraktivt da det ikke er noe skattemessig fortjeneste på grunn av 

armlengdeprinsippet. 72  

 

På den andre siden vil det være land som ikke er medlem av OECD hvor det fortsatt vil være 

attraktivt å flytte større deler av sin formue eller foreta handel med moder-, datter-, eller søs-

terselskaper som konsernet har der. 

 

Utfordringen ved å lage skatteregler er at det alltid vil være noen skatteytere som vil forsøke å 

unngå dem. Omgåelse av skattereglene alltid være et problem fordi så lenge det finnes skatte-

regler mot omgåelse så vil det alltid være noen som prøver å unngå reglene. 73 

 

Wheatcroft beskriver problemet slik: 

                                                 
70

 OECD 2016 
71

 Berg-Rolness 2016 s. 352-353 
72

 OECD Retningslinjer for internprising 2001 kapittel II og III  
73
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"Taxes and tax avoidance were probably born twins, and are likely to continue their joint 

existence until the millennium of a taxless world. 

… Even the most accurate draftsman of a law will not always be able to find precise language 

to convey his meaning and the wisest legislator cannot foresee every possible situation that 

may rise". 74 

 

Det skal påpekes at skatteplanlegging ikke er ulovlig. Skatteyter har lov til å foreta skatteplan-

legging så lenge det det ikke er i strid med skatteloven. Problemet med dette er at grensen 

mellom skatteplanlegging og omgåelse er uklar. Derfor vil det alltid være tilfeller hvor skatte-

yter har foretatt disposisjoner som strider mot skattelovens regler. 75 

 

I noen tilfeller kan også skatteomgåelser medføre strafferettslige virkninger. Det er ikke lett å 

trekke grensen, men betingelsen for straff er at skatteomgåelsen også er hjemlet i straffebe-

stemmelse eller i skattelovgivningen. 76 

Problemet som kan oppstå ved bruk av armlengdeprinsippet er at det kan være vanskelig å 

samle inn informasjon for å kunne bruke armlengdeprinsippet. Siden formålet er å sammen-

likne ukontrollerte transaksjoner mellom uavhengige parter og parter som har interessefelles-

skap, krever dette store mengder data. I tillegg kan foretakene være plassert i land hvor det er 

vanskelig for norske skattemyndigheter å få tak i tilstrekkelig informasjon. 77 

 

Et annet problem som kan oppstå ved bruk av armlengdeprinsippet er tilfeller hvor partene 

ikke er uavhengige eller hvor det ikke har oppstått tilsvarende situasjoner hvor det er mulig å 

sammenlikne. 78 

 

I tillegg til dette kan det oppstå situasjoner hvor det ikke er mulig å sammenlikne prisen på 

grunn av forskjellig praksis mellom partene. Det kan være to parter i samme konsern som har 

hatt som praksis å betale x antall kroner for varen mens en engangstransaksjon mellom to par-

ter kan ha et helt annet prisnivå for samme varen. Dette skaper utfordringer ved bruk av arm-

                                                 
74

 Wheatcroft 1965 s. 7 
75

 Zimmer, Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen 2010 s. 53 
76

 Almendal 2005 s. 31 
77

 OECD Retningslinjer for internprising 2001 kapittel II og III  
78

 Jovanovich 2002 s. 6 
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lengdeprinsippet. 79 Dette kan også komme i konflikt med grunnleggende prinsipper i avtale-

retten som avtalefrihet som hefter på at parter skal få friheten til å avtale sine egne vilkår.80 

 

Med tynn kapitalisering menes finansiering av et selskap med høy andel lån istedenfor med 

aksjer. Formålet med dette er å flytte inntekter og formue til land som har mer gunstige skatte-

regler samtidig som selskapet får rentefradraget i staten. 81 Formålet med tynn kapitalisering 

er å strukturere selskapets egenkapital og oppnå profittmaksimering. Dette gjøres ved at et 

datterselskap i en stat med gunstige fradragsregler (f.eks. Norge) overfører sin formue og inn-

tekt til moderselskapet som ligger i en stat med lav skatt. I tillegg finansieres datterselskapet 

ved å ta opp lån og få fradrag på lånet. Dette er ikke en optimal kapitalstruktur for et selskap 

da de fleste selskap har som mål å ha mest mulig profitt med minst mulige kostnader. Corpo-

rate finance beskriver hvorvidt selskapets midler skal brukes på investere og maksimere sel-

skapets profitt. 82 Høyesterett i HR-2016-02165-A kom frem til at det gjeldende rettsspørsmå-

let ikke var tynn kapitalisering da saken ikke gjaldt avtale om prising av varer og tjenester, 

men om strukturelle justeringer. Høyesterett kom frem til at omstruktureringen som var fore-

tatt var en egenkapitaldisposisjon og falt derfor utenfor sktl. § 13-1, men kom heller inn under 

den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. 83 

 

3 DEN ULOVFESTEDE GJENNOMSKJÆRINGSREGELEN 

 

3.1 Formål, historie og vilkår 

Den ulovfestede gjennomskjæringsregelen er en rettstradisjon som er utviklet gjennom retts-

praksis. På grunn av sitt opphav har den aldri blitt vedtatt på samme måte som en formell lov. 

Likevel har den samme rettslig status. 84 Regelen kalles også for den ulovfestede omgåelses-

normen, men i denne oppgaven holder jeg meg konsekvent til den ulovfestede gjennomskjæ-

ringsregelen for å unngå forvirringer.  

                                                 
79
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82

 Giertsen 2014 s. 38 
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Formålet med den ulovfestede gjennomskjæringsregelen er å fange opp alle disposisjoner 

eller transaksjoner som har til den hensikt å omgå skattereglene. 85 Med andre ord forteller 

dette at anvendelsesområdet til regelen er vidt. Hvor grensen går er vanskelig å si. 

 

Det er først i nyere tid det har blitt diskutert hvorvidt gjennomskjæringsregelen skal lovfestes. 

15. mars 2016 leverte Frederik Zimmer en utredning (NOU 2016:5) om forslag til lovfesting 

av den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. Det fremgår i utredningen at en av grunnene til 

å lovfeste gjennomskjæringsregelen er å gjøre regelens innhold klarere. Ved å lovfeste regelen 

har skatteyterne og offentlige myndigheter muligheten til å sette seg inn i regelen og sette seg 

inn i hvilke plikter de har å forholde seg til. 86 

 

Den ulovfestede gjennomskjæringsregelen stiller to vilkår for anvendelse. Regelen har en høy 

terskel, og det skal mye til før den anvendes. Regelen er også krevende å bruke da den baseres 

på en skjønnsmessig helhetsvurdering. 87 

 

For det første må grunnvilkåret være oppfylt. Med grunnvilkåret menes at hovedformålet med 

transaksjonen er å spare skatt.  Dette vilkåret er som regel oppfylt og byr ikke på noe særlige 

problemer. Det andre vilkåret er en totalvurdering av disposisjonens virkninger og om om-

stendighetene forøvrig fremstår som stridende mot skattereglenes formål å legge disposisjo-

nen til grunn for beslutningen. I denne vurderingen må det foretas en helhetsvurdering av flere 

momenter. Listen for momenter er ikke uttømmende. 88 

 

3.2 Grunnvilkåret 

Da det ikke foreligger lovtekst eller forarbeider, må forståelse av vilkåret bero på tolkning av 

rettspraksis og andre rettskilder. Det karakteristiske trekket for grunnvilkåret er at formålet 

med den foretatte handling er å spare skatt. Dette er nødvendig vilkår. 

 

I Rt-2002-456, "Hydro Canada", var spørsmålet om Norsk Hydro ASA hadde krav på fradrag 

i inntekten for tap ved salg av aksjer fra et datterselskap til et annet, jf skatteloven av 1911 § 

44 første ledd bokstav d. Høyesterett la til grunn at grunnvilkåret for gjennomskjæring inne-
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bar "at det hovedsakelige formål med disposisjonen må ha vært å spare skatt. Med dette me-

nes at ønsket om å spare skatt ut fra en samlet vurdering av de opplysninger som foreligger, 

må fremstå som den klart viktigste motivasjonsfaktor problemstillingen måtte løses etter den 

ulovfestede gjennomskjæringsregelen". 89 

 

Tilsvarende forståelse av grunnvilkåret ble også inntatt i Rt-2006-1232, "Telenor", hvor Høy-

esterett i premiss 47 uttalte følgende: 

 

"Den ulovfestede gjennomskjæringsregel er blitt utviklet i et samspill mellom rettspraksis og 

juridisk teori og består - slik den er utformet i høyesterettsavgjørelser de senere år - av et 

grunnvilkår og en totalvurdering. Grunnvilkåret går ut på at det hovedsakelige formål med 

disposisjonen må ha vært å spare skatt, se for eksempel Rt-2002-456 (Hydro Canada) på side 

465, jf. side 466-467, Rt-2004-1331 (Aker Maritime) avsnitt 47 og Høyesteretts dom 7. sep-

tember 2006 ( HR-2006-01540-A ) avsnitt 42 - 46. Dette er et nødvendig, men ikke tilstrekke-

lig vilkår for gjennomskjæring." 

Dommen handlet om hvorvidt gyldigheten av skatteligningen for Telenor Eiendom Holding 

AS for inntektsåret 2001. 90 

 

Ut fra de to nevnte dommene tyder det på at skatteyters motivasjon ved transaksjonstidspunk-

tet må ha vært å spare skatt. I prinsippet vil dette vilkåret ikke by på noen særlige problemer 

da mange transaksjoner har akkurat dette som hensikt.  

 

3.3 Totalvurderingen 

I Rt-2007-2009, "Hex", Har Høyesterett lagt frem følgende resonnement i avsnitt 41: 

 

"Den ulovfestede gjennomskjæringsregel er blitt utviklet i et samspill mellom rettspraksis og 

juridisk teori og består - slik den er utformet i høyesterettsavgjørelser de senere år - av et 

grunnvilkår og en totalvurdering. Grunnvilkåret går ut på at det hovedsakelige formål med 

disposisjonen må ha vært å spare skatt. Dette er et nødvendig, men ikke tilstrekkelig vilkår for 

gjennomskjæring. For at gjennomskjæring skal kunne foretas, kreves i tillegg at det ut fra en 

totalvurdering av disposisjonens virkninger (herunder dens forretningsmessige egenverdi), 
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skattyters formål med disposisjonen og omstendighetene for øvrig fremstår som stridende mot 

skattereglenes formål å legge disposisjonen til grunn for beskatningen, se Høyesteretts dom 

17. oktober 2006 (Rt-2006-1232) i Telenor-saken avsnitt 47 med henvisninger til tidligere 

rettspraksis." 91 

 

Dommen viser at det ikke er nok at skatteyter hadde en motivasjon til å spare skatt, men at det 

også ut i fra situasjonen må foretas en totalvurdering som innebærer "de samlede virkninger 

av disposisjonen". Dette kan tolkes dithen at det må foretas en skjønnsmessig vurdering ut fra 

hvilke virkninger disposisjonen får. Ut fra Høyesteretts formulering tyder det også på at vilkå-

ret ikke er uttømmende, men at momentene kan variere fra sak til sak. 

 

Momentet "disposisjonens virkning" tillegges vekt ved totalvurderingen. Dette er gjentatt i en 

rekke dommer som omhandler omgåelsesspørsmålet. Det sentrale er hvorvidt en handling 

eller transaksjon var foretatt med den hensikt å unndra skatt eller var av forretningsmessig 

karakter. 92 

 

I Rt-2002-456, "Hydro Canada-dommen", uttaler førstvoterende følgende: 

 

"Ved totalvurderingen av om disposisjonen fremstår som illojal i forhold til skattereglenes 

formål, må imidlertid ønskede virkninger tillegges større vekt enn virkninger som omfattes av 

ulemper." 

 

Problemstilling var hvorvidt Norsk Hydro kunne kreve fradrag i inntekten for tap av salg av 

aksjer fra et datterselskap til et annet jf. tidligere skattelov § 44 første ledd bokstav d (Dissens 

3-2). 93 Dommen illustrerer at totalvurderingen må tillegge vekt på disposisjonens virkninger 

ved vurdering av vilkåret. 

 

"Skatteyterens formål" med disposisjonen skal også tillegges vekt ved totalvurderingen. Den 

er tidligere vurdert i grunnvilkåret men er også et sentralt punkt i totalvurderingen. Hvis det 
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foreligger flere momenter som taler for omgåelse vil dette kunne trekke i retning av at vilkåret 

er oppfylt. 94 

 

Et annet sentralt moment er "omstendighetene for øvrig." Etter vilkårets ordlyd tyder dette på 

at vilkårene i den ulovfestede gjennomskjæringsregelen ikke er uttømmende men at vilkår 

forhold eller situasjoner som kan være relevant for transaksjonen eller disposisjonens virkning 

er relevant. 95 Hvor grensen skal trekkes er vanskelig å si da vilkåret tolkes vidt. 

 

Ved avgjørelsen må det foretas en vurdering hvorvidt disposisjonen hadde andre tilsvarende 

handlingsalternativer hvis konsekvensen tenkes bort. Det at en skatteyter ønsker lavest mulig 

skatt ved å velge det beste lovlige alternativ kan ikke angripes av gjennomskjæringsreglene. 

Høyesterett mente i Rt-2008-1510, "Reitan" avsnitt 59, at omstendighetene for øvrig må til-

legges vekt så lenge den "fremstår som stridende mot skatte- eller avgiftsreglenes formål å 

legge disposisjonen til grunn for beskatningen". 

Dommen handlet om hvorvidt skattedirektoratets vedtak var gyldig i en klagesak vedrørende 

arveavgift. 96 

 

"Hva slags skatteregel" som er brutt må også tillegges vekt i totalvurderingen. Skatteyter kan 

ikke angripes etter gjennomskjæringsregelen dersom han eller hun har tilpasset seg skattereg-

ler som lovgiver med hensikt har gjort klare. Skatteyter vil alltid i sin posisjon foreta valg som 

er mest gunstig i forhold til skatt. Dette må lovgiver akseptere så lenge handlingene er lovlige 

og ikke har til hensikt å omgå skatt. 97 

 

I Rt-1998-1779, "INA", ble ovennevnte moment gjort gjeldende da Høyesterett la til grunn at 

skattelovens formulering "… Er formulert slik den er – som en rettsteknisk skarpt avgrenset 

regel på det som her er det mest vesentlige punkt – syns det klart at skattene på personinntekt 

ikke i alle tilfeller kan treffe helt riktig ut i fra formålet. Dette kan imidlertid ikke rettes på ved 

gjennomskjæring". 

                                                 
94

 Zimmer 2014 s. 66 
95

 Zimmer, Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen 2010 s. 54 
96

 Rt-2008-1510 
97

 Zimmer 2014 s. 70 



24 

 

Dommens hovedproblemstilling var hvorvidt endringen av ligningen av INA Insurance Ser-

vices AS for 1992 måtte oppheves. 98 

 

Som vist foreligger det ikke et entydig svar i vurderingen av den ulovfestede gjennomskjæ-

ringsregelen. Imidlertid viser de nevnte dommene at totalvurderingen beror på problemstil-

lingen og forholdene rundt. Fremtredende trekk i Høyesterett sin vurdering av dommene er at 

det må foretas en samlet vurdering i forhold til disposisjonens virkninger. 

 

4 IKEA-DOMMEN. EN ANALYSE AV HØYESTERETT SIN AVGJØRELSE 

Formålet med å analysere IKEA-dommen er å gi et bilde for hvordan Høyesterett har tolket 

og forstått sktl. § 13-1 ved bruk av rettskildene. Det vil derfor være hensiktsmessig å analyse-

re Høyesteretts bruk av lov, forarbeider, rettspraksis, juridisk litteratur og andre rettskilder 

som brukes i dommen. 

 

Det er første gang Høyesterett har gått fra tidligere rettspraksis og avgrenset begrepet interes-

sefellesskap. De begrunner dette ved å si at egenkapitaldisposisjoner som er lojale og legitime 

faller utenfor anvendelsesområdet til sktl. § 13-1. I premiss 79 gis det en karakteristisk be-

skrivelse av begrepet egenkapitaldisposisjoner uten en klar definisjon. Etter analysen vil jeg 

forsøke å forklare hva Høyesterett legger i begrepet. 99 

 

Det er sannsynlig at flere saker av denne type vil oppstå i fremtiden. Grunnen er at selskaper 

alltid vil forsøke å foreta gunstige disposisjoner for å oppnå profittmaksimering. 

 

4.1 IKEA-dommen. Dommens faktum/sammendrag 

IKEA Handel & Eiendom AS er et norskeid selskap som driver virksomhet innen handel og 

eiendom. Selskapet eide i 2007 fem eiendommer og to eiendomskontrakter til en verdi av 2,1 

milliarder. 100 

 

I 2006 begynte bedriften å planlegge omorganiseringen av virksomheten, mens selve gjen-

nomføringen ble gjort i 2007. Omstruktureringen ble gjennomført ved at det nederlandske 
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moderselskapet Ingka Pro Holding BV stiftet 7 holdingselskaper. Året etter utfisjonerte IKEA 

Handel & Eiendom AS de fem eiendommene og de to eiendomskontraktene til hvert av sel-

skapene som moderselskapet stiftet året før. Ingka Pro Holding BV satt nå som eneeier over 

eiendommene og eiendomskontraktene som var fordelt på de 7 selskapene. Fisjonen skjedde 

etter vanlige regler og utløste ikke gevinstbeskatning av IKEA Handel & Eiendom AS. 

 

I tillegg stiftet Ingka Pro Holding BV et selskap ved navn IKEA Holding AS hvor de benyttet 

eiendommene og eiendomskontraktene fra de andre selskapene som tingsinnskudd for IKEA 

Holding AS. 

 

I omstruktureringsprosessen (se figur 1) kjøpte IKEA Handel & Eiendom AS aksjene i IKEA 

Holding AS fra Ingka Pro Holding BV. ”Kjøpet skulle gjøres opp kontant”.101 For å finansiere 

dette tok IKEA Handel & Eiendom AS opp et lån fra konsernets interne bankselskap som er 

lokalisert i Belgia. 

 

Som et resultat av prosessen ble IKEA Handel & Eiendom AS indirekte eier av de fem eien-

dommene og de to eiendomskontraktene. Siden selskapet tok opp lån i det interne bankselsk-

apet ble de sittende med en gjeld på 2.1 milliarder og renteutgifter. IKEA krevde fradrag for 

lånet på i forbindelse med hele omstruktureringsprosessen. Høyesterett kom frem til at sktl. § 

13-1 ikke kom til anvendelse på legitime og lojale egenkapitaltransaksjoner. 102 
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Figur 

 

 

Likevel mente retten at den ulovfestede gjennomskjæringsregelen kom til anvendelse da det 

ikke var noen tvil at IKEA ved disposisjonen ikke hadde noe annet formål enn å omgå de 

norske skattereglene. 103 

 

4.2 Høyesteretts tolkning og avgjørelse av dommen 

Spørsmålet i saken var om IKEA Handel og Eiendom AS ved ligningen for inntektsårene 

2008 til 2012 kunne nektes fradrag for renter på konserninterne lån med grunnlag i skattelo-

ven § 13-1, eventuelt etter den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. 

 

Det første retten tar stilling til er hvorvidt IKEA kan kreve fradrag ved ligningen for inntekts-

årene 2008 til 2012. Høyesterett viser først til skattelovens § 6-41 som sier at det "gis fradrag 

for renter av skatteyterens gjeld". Retten tolker bestemmelsen og legger til grunn at saken 

ikke gjelder tynn kapitalisering og at rentebeløpene IKEA krever fradrag for er markedsmes-

sige og betalt. Siden sktl. § 6-41 først trådte i kraft 1. juli 2014 kan den ikke anvendes på dette 

tilfellet, se grl. § 97. 
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Videre går retten over til sktl. § 13-1 og påpeker at det er tre kumulative vilkår som må være 

oppfylt for at bestemmelsen skal komme til anvendelse – reduksjon i formue eller inntekt, 

interessefellesskap og en årsakssammenheng mellom disse to. Retten legger til grunn at ord-

lyden i bestemmelsen er vid da de beskriver at den isolert sett kan ha et "ubegrenset anvendel-

sesområde". Høyesterett tar utgangspunktet i den viktigste rettskilden som er lovens ordlyd. 

Siden ordlyden er uklar med tanke på hvor langt anvendelsesområdet strekker seg, går Høyes-

terett videre til forarbeidene som de mener gir en mer nyansert forklaring av anvendelsesom-

rådet til sktl. § 13-1. 104 

 

Retten forklarer at sktl. § 13-1 er en videreføring av sktl. § 54 av skatteloven fra 1911 og at 

den eneste endringen som var foretatt var en språklig forenkling av bestemmelsen. Det vil si 

at bestemmelsens formål er det samme, men at den har fått en språklig forenkling. 

I følge forarbeidene vises det til Ot.prp. nr.26. (1980-1981) hvor det fremgår følgende: 

 

" Når en transaksjon – eller en samhandel totalt over tid – er økonomisk dårligere for skatte-

yter enn den ville ha vært i et uavhengig forhold. Måten dette er skjedd på er i prinsippet uten 

betydning. Det kan gjøres ved uriktig prisfastsetting på varer, tjenester, eller andre ytelser, 

unaturlig høy lånefinansiering m.v." 105 

 

Høyesterett forstår utsagnet "samhandel totalt over tid" ikke bare gjelder enkle transaksjoner 

men også flere transaksjoner. Videre tolker retten uttalelsene i forarbeidene slik at sktl. § 54 

har primært sitt anvendelsesområde på internprising og tynn kapitalisering. Høyesterett be-

grunner dette med at siden man allerede har den ulovfestede gjennomskjæringsregelen var det 

tvilsomt at sktl. § 54 skulle gjelde andre områder enn internprising og tynn kapitalisering. 106 

 

I tillegg viser de også til departementets uttalelser ved lovreformen i 1999. Det uttales at sktl.§ 

13-1 skal ses på som en "presisering av skattelovens alminnelige regler om hvem som skal 

tilordnes skattepliktig inntekt og formue", jf. Ot.prp,nr. 86 (1997-1998) punkt 7.13.  

Høyesterett fremhever at forarbeidenes mål er å motvirke omgåelser ved at skatteyter overfø-

rer inntekt og formue til en annen ved hjelp av "skjev prissetting". Retten legger til grunn at 
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det ikke er noen tvil om at sktl. § 13-1 er en regel som primært anvendes på tilfeller som gjel-

der internprising og tynn kapitalisering. Dette er på bakgrunn av uttalelser i forarbeidene. For 

å begrunne sine synspunkter ytterligere viser retten til formaliseringen av OECD sine ret-

ningslinjer i sktl. § 13-1 fjerde ledd i 2007. 107 Dette kan tolkes dithen at Høyesterett har valgt 

en innskrenkende tolkning av ordlyden i sktl. § 13-1. 

 

Grunnen til at Høyesterett benyttet forarbeidene her var at lovens ordlyd var uklar og da er det 

naturlig etter rettskildelæren å gå til forarbeidene som gir en mer presiserende forklaring av 

hvordan lovens skal tolkes. Siden lovens ordlyd er et resultat av forarbeidene er det naturlig å 

bruke dem som en rettskilde ved tolkning og forståelse av sktl. § 13-1. Forarbeider tillegges 

betydelig vekt i norsk rett. 108 I tillegg gir forarbeidene veiledning for formålet bak loven, 

hvordan loven har blitt til og lovbestemmelsens ordlyd. Ved motstrid med en eller flere retts-

kilder vil mye tale for at vurderingen vektes til favør av forarbeidene da det er en rettskilde 

som tillegges betydelig vekt. 109 

 

Dernest går Høyesterett over til rettspraksis og viser først og fremst til Rt-1940-598, "Forne-

bo". Høyesterett poengterer at dommen har medført at senere avgjørelser har fulgt samme 

praksis som Rt-2003-536, "Storhaug Invest", og Rt-2010-790, "Telecomputing". 110 

 

Retten mener at uttalelsen i "Fornebo"-dommen rekker for vidt og at den ikke avgjør hvorvidt 

sktl. § 13-1 kan anvendes på andre tilfeller enn internprising og tynn kapitalisering. De legger 

også til grunn at ingen av de ovennevnte dommene gjelder egenkapitaldisposisjoner. De tidli-

gere dommene har dreid seg om internprising og faller innenfor anvendelsesområdet til sktl. § 

13-1. 111 

 

Av det som fremgår av premiss 79 definerer ikke Høyesterett hva egenkapitaldisposisjon be-

tyr. Førstvoterende forklarer at visse disposisjoner som utdeling av utbytte og kapitalnedset-

telse er handlinger som kan anses som egenkapitaldisposisjoner. Det karakteristiske ved disse 
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handlingene er at de er legitime og lojale etter aksjelovgivningen. 112 Dette kan tyde på at så 

lenge disposisjonen i seg selv er lovlig etter aksjelovgivningen så faller de ikke innenfor sktl. 

§ 13-1. Det er først når disposisjonene blir illojale eller at de er i strid med aksjelovgivningen 

at de kan falle inn under sktl. § 13-1. Dette kan også tolkes som at så lenge regnskapet er i 

orden i forbindelse med fisjon, utbytte eller andre handlinger som selskapet måtte foreta, så 

vil ikke tilfellet falle inn under sktl. § 13-1 da dette primært er en prisingsregel.  

 

Høyesterett presiserer at tilfeller som gjelder disposisjoner vedrørende selskapsendringer har 

vært avgjort under den ulovfestede gjennomskjæringsregelen i skatteretten og viser til flere 

dommer hvor dette har vært tilfelle, jf. Rt-2002-456, "Hydro Canada", Rt-2002-798, "Nor-

dea", Rt-2004-1331, "Aker Maritime", og Rt-2006-1232, "Telenor". 113 Retten viser til at tid-

ligere dommer ikke kan brukes i tilfeller som gjelder egenkapitaldisposisjoner. Dette berører 

spørsmålet om hvorvidt sktl. § 13-1 i disse tilfellene har vært hjemlet i den ulovfestede gjen-

nomskjæringsregelen. Dette kan tyde på at Høyesterett ønsker at sktl. § 13-1 ikke skal ha så 

stort anvendelsesområde som tidligere rettspraksis og lagmannsretten har gitt uttrykk for. 114 

En mulig årsak er at det kan oppstå problemer der det foreligger en problemstilling som om-

fattes av begge reglene. På grunn av gjennomskjæringsregelens kompleksitet vil det i disse 

tilfeller være lettere å bruke sktl. § 13-1 da det er en objektiv regel mens gjennomskjæringsre-

gelen er en subjektiv skjønnsregel. Den første begrunnelsen til å bruke sktl. § 13-1 er at rege-

len kan anvendes så fort de objektive vilkårene er oppfylt. Dette fører til at regelen er lettere 

anvendelig og at rettsvirkningen er den samme som ved bruk av gjennomskjæringsregelen. 115 

 

Videre kan det stilles spørsmål hvorvidt man da trenger den ulovfestede gjennomskjæringsre-

gelen dersom sktl. § 13-1 kan brukes til å foreta gjennomskjæring på andre tilfeller en prising 

og tynn kapitalisering. Det betyr i realiteten at man har to regler som regulerer samme områ-

de, men hvor terskelen er forskjellig. Å ha regler som regulerer samme område er verken 

nødvendig eller økonomisk. Dette skaper, som nevnt tidligere, problemer med å avgjøre i 

hvilke tilfeller den ene regelen skal anvendes fremfor den andre. 
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Hensikten med den ulovfestede gjennomskjæringsregelen og forarbeidene til sktl. § 13-1 har 

fellestrekk som medfører at de overlapper hverandre på noen områder. Hensynet og formålet 

bak den ulovfestede gjennomskjæringsregelen og sktl. § 13-1 er å hindre at skatteytere unn-

drar eller omgår skattereglene. Forskjellen er hvor langt bestemmelsene strekker seg. 116 Av-

gjørelsen fra Høyesterett har satt et større skille mellom sktl. § 13-1 og den ulovfestede gjen-

nomskjæringsregelen, og det kan synes som om dette er ønsket fra Høyesteretts side. For det 

første begrunner Høyesterett med at disposisjoner som normalt blir tatt i "sammenheng med 

selskapsendringer" har vært løst i rettspraksis med hjemmel i den ulovfestede gjennomskjæ-

ringsregelen. 117 

 

Avgjørelsen fra Høyesterett kan medføre at man slipper å stille spørsmålet om det er behov 

for den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. Siden dommen legger til grunn at det er to for-

skjellige regler vil det også være behov for gjennomskjæringsregelen. I tillegg kan man slippe 

problemet med at skattemyndighetene påberoper seg sktl. § 13-1 i stedet for gjennomskjæ-

ringsregelen. Det er klart at skattemyndighetene vil bruke den hjemmelen som har en lavere 

terskel. Dette kunne ha blitt et problem da det vil ha rettssikkerhetsmessige konsekvenser for 

skatteytere. Skatteyter må ha rett til å planlegge økonomien uten at enhver disposisjon skal 

anses som omgåelse.  

 

Videre bør det tas i betraktning at sktl. § 13-1 og den ulovfestede gjennomskjæringsregelen er 

to forskjellige regler fra lovgivers side. Dersom lovgiver hadde hatt hensikt at de skulle regu-

lere samme område ville det vært tenkelig å presisere dette i lovforslaget om lovfestingen av 

den ulovfestede omgåelsesregelen. Dette er ikke gjort, som igjen gir inntrykk av de forblir to 

forskjellige regler som i utgangspunktet dekker forskjellige områder. 

 

På bakgrunn av tidligere rettspraksis og HR-2016-02165-A er det vanskelig å si hva som blir 

konsekvensen på forholdet mellom sktl. § 13-1 og den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. 

På den ene siden peker tidligere rettspraksis at sktl. § 13-1 kan tolkes utvidende, som igjen 

medfører at reglene regulerer i større grad de samme problemstillingene.  
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Rettspraksis er en sterk rettskilde i norsk rett, så det er naturlig at domstolen går til rettskilden 

for å se hvordan regler anvendes i praksis.118 Dersom det foreligger rettspraksis på området 

fra tidligere vil Høyesterett sannsynligvis følge gjeldende praksis. I denne avgjørelsen ble 

ikke dette gjort fordi retten mente at tidligere dommer ikke gjaldt egenkapitaldisposisjoner, 

men former for internprising og tynn kapitalisering. Retten bruker dommene som eksempel 

for å illustrere at lagmannsrettens vektlegging av tidligere rettspraksis ikke er relevant. 119 

 

Videre går Høyesterett så til ligningspraksis for 2014 og for 2015/16 og viser til en uttalelse 

vedrørende sktl. § 13-1. Denne er beskrevet slik: 

 

"Bestemmelsen kan også benyttes til å omklassifisere en transaksjon, for eksempel fordi par-

ter kan ha felles interesse i å få en transaksjon klassifisert på en bestemt skatterettslig måte." 

120 

 

Høyesterett presiserer at det ikke står forklart hva som menes med omklassifisering eller 

hvordan det skal forståes. Dette kan tolkes som at retten oppfatter at Lignings-ABC ikke gir 

noen veiledning på spørsmålet om hvorvidt sktl. § 13-1 kan brukes på tilfeller som gjelder 

egenkapitaldisposisjoner. 121 

 

Videre tilføyer Høyesterett at juridisk litteratur ikke gir veiledning på spørsmålet. 

Slik Høyesterett legger frem sin avgjørelse kan man se at de starter med lovens ordlyd, så 

forarbeider, rettspraksis, forvaltningspraksis og juridisk litteratur. Retten starter altså med den 

sterkeste rettskilden og jobber seg nedover. 122 

 

I premiss 77 peker Høyesterett på viktige punkter for hvorfor sktl. § 13-1 ikke kan anvendes 

på egenkapitaldisposisjoner. De viser til at det foreligger et samspill mellom rettspraksis og 

teori som har medført at man også fikk den ulovfestede gjennomskjæringsregelen.  
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I tillegg presiseres det i Ot.prp. nr. 86 (1997-1998) at sktl. § 13-1 "innebærer ingen endringer 

av de ulovfestede gjennomskjæringsreglene, som fortsatt vil gjelde ved siden av de gjennom-

skjæringsreglene som er inntatt i skatteloven". 123 Høyesterett velger å forstå dette som at sktl. 

§ 13-1 og den ulovfestede gjennomskjæringsregelen er to forskjellige regler og ikke alternati-

ver. Dette ville ha medført at terskelen for å anvende gjennomskjæring etter sktl. § 13-1 vært 

vesentlig lavere enn ved anvendelse av den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. 124 

Dette ville også ha medført til at alle egenkapitaldisposisjoner inkludert utdeling av utbytte 

eller kapitalnedsettelse som gjort etter aksjeselskapsloven også ville ha falt inn under sktl. § 

13-1 sitt anvendelsesområde. Høyesterett mener at lojale og legitime disposisjoner ikke skal 

falle inn under denne bestemmelsen. 125 

Dersom lojale og legitime disposisjoner også rammes av sktl. § 13-1 strider dette mot regelens 

formål da den er ment å ta disposisjoner som har til mål å unngå skattereglene. Lovlige dispo-

sisjoner har i utgangspunktet ikke noen hensikt å omgå skattereglene. 126 

 

Retten konkluderer med at sktl. § 13-1 ikke kan anvendes på egenkapitaldisposisjoner da de 

mener at den ulovfestede gjennomskjæringsregelen kommer til anvendelse på slike tilfeller. 

Likevel presiserer Høyesterett at gjennomskjæring kan foretas etter sktl. § 13-1 dersom tilfel-

lene gjelder internprising eller tynn kapitalisering. Siden dette ikke var tilfellet i denne avgjø-

relsen kom ikke denne bestemmelsen til anvendelse. 127 

 

Dernest tar Høyesterett stilling til om fradrag kan nektes etter ulovfestet rett. 

 

Retten viser til at den ulovfestede gjennomskjæringsregelen er utviklet i rettspraksis og at den 

har vært behandlet mange tidligere dommer. Dette er uttrykt i Rt-2014-227, "ConocoPhillips 

II," som igjen viser til Rt-2012-1888 avsnitt 37 hvor det uttales følgende: 

"Gjennomskjæringsregelen - som er utviklet i rettspraksis og teori - består av et grunnvilkår 

og en totalvurdering. Grunnvilkåret er at det hovedsakelige formål med disposisjonen må ha 

vært å spare skatt. Dette er et nødvendig, men ikke tilstrekkelig vilkår for gjennomskjæring. 

For at gjennomskjæring skal kunne foretas, kreves i tillegg at det ut fra en totalvurdering av 
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disposisjonens virkninger (herunder dens forretningsmessige egenverdi), skattyters formål 

med disposisjonen og omstendighetene for øvrig fremstår som stridende mot skattereglenes 

formål å legge disposisjonen til grunn for beskatningen, se Rt. 2008 side 1537 - ConocoPhil-

lips-dommen - avsnitt 41 med henvisninger til tidligere rettspraksis" 128 

 

Grunnen til at Høyesterett går direkte til rettspraksis er at det verken finnes lov eller forarbei-

der. Det skal nevnes at det er sendt inn et forslag om å lovfeste den ulovfestede gjennomskjæ-

ringsregelen. Det er ikke vedtatt ennå, men fortsatt under arbeid. Likevel har den ulovfestede 

regelen samme rang som en formell lov da den er utviklet gjennom langvarig rettspraksis. 

 

Det stilles to vilkår som må være oppfylt for at gjennomskjæringsregelen skal komme til an-

vendelse. For det første må grunnvilkåret være oppfylt. Det innebærer at formålet med dispo-

sisjonen er å spare skatt, men det alene er ikke tilstrekkelig. Høyesterett påpeker at det også 

må foretas en totalvurdering av disposisjonens virkninger, skatteyterens formål og omsten-

dighetene for øvrig fremstår som stridende mot skattereglenes formål å legge disposisjonen til 

grunn for beskatningen. 129 

 

Høyesterett vurderer først grunnvilkåret ved å forklare at formålet med disposisjonen er å 

spare skatt. De viser til Rt-2006-1232, "Telenor", avsnitt 51 som forklarer følgende: 

"Hva som har vært den viktigste motivasjonsfaktor, må avgjøres ut fra en samlet vurdering av 

de opplysninger som foreligger i saken. Dersom den dominerende virkning av disposisjonen 

er at skattyteren sparer skatt, og denne skattebesparelse er av noe omfang, er det en sterk 

presumsjon for at denne har vært den viktigste motivasjonsfaktor. I slike tilfeller må det være 

opp til skattyteren å godtgjøre at skattebesparelsen likevel ikke har vært den viktigste motiva-

sjonsfaktor for ham." 130 

 

Dommen illustrerer at skatteyters hensikt ved disposisjonen var å spare skatt. Ved vurde-

ringen skal alminnelige bevisbyrderegler legges til grunn. Dette innebærer at skattemyndighe-

tene må bevise at formålet med skatteyters disposisjon var å spare skatt. På den andre siden 

impliserer dette også at skatteyter må bevise at disposisjonens formål ikke var å omgå skatt. 
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IKEA har anført at det foreligger forretningsmessige grunner til deres utførelse av omstruktu-

reringen. Høyesterett stiller da spørsmålet om grunnvilkåret kan oppfylles hvis et enkelt ledd i 

transaksjonen er skattemessig motivert. De legger til grunn at det "må foretas en samlet be-

dømmelse av de disposisjoner som utgjør en naturlig enhet". Dette kommer til uttrykk i flere 

dommer som Rt-2006-1232, "Telenor", Rt-2008-1537, "ConocoPhilips", og Rt-2012-1888, 

"Dyvi". 131 

 

På bakgrunn av de ovennevnte dommene kommer Høyesterett frem til at den ulovfestede 

gjennomskjæringsregelen også må kunne anvendes tilfeller hvor skatteyter bruker tvilsomme 

metoder for å gjennomføre sine transaksjoner. Høyesterett la til grunn at den eneste årsaken til 

at disposisjonene ble foretatt i den bestemte rekkefølgen var å spare skatt og at grunnvilkåret 

derfor var oppfylt. Høyesterett går direkte til rettspraksis da det ikke foreligger lov eller forar-

beider på den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. 

 

Til slutt tar Høyesterett stilling til om vilkåret totalvurdering er oppfylt. Igjen går Høyesterett 

til rettspraksis for å avgjøre spørsmålet. Det vises til Dyvi-dommens avsnitt 39.  

Retten kan ikke se at IKEAs omorganisering "hadde en forretningsmessig egenverdi". De 

begrunner dette med at selskapet ble påført store kostnader. De påpeker også at det fantes 

andre alternativer som hadde medført at selskapet ikke hadde blitt påført så store kostnader. 

132 

 

På dette punkt kan Høyesterett sin begrunnelse kritiseres. Corporate finance legger til grunn at 

bedrifter kan justere kapitalstrukturen i selskapet når det foreligger behov. Corporate finance 

kan beskrives som finansiering og investeringer som et selskap foretar for profittmaksimering. 

133 Markedet er hele tiden i endring slik at bedrifter tilpasser seg etter forholdene. En restruk-

turering av virksomheten utløser i utgangspunktet ikke noen verdi, men kan utløse skattemes-

sige fordeler. 134 Slike omstruktureringer og transaksjoner som er lovlige etter aksjelovgiv-

ningen kan tale for at det bør anses som en egenkapitaldisposisjon som faller utenfor området 
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til sktl. § 13-1. I tillegg er slike handlinger ikke prising av varer og tjenester som også medfø-

rer at tilfellene ikke bør falle inn under sktl. § 13-1. 

 

Høyesterett begrunner dette med at det foreligger motstrid med utgangspunktet og resultatet 

med omorganiseringen. De viser til at formålet med disposisjonene oppnå fradrag på lånet ved 

å fisjonere ut eiendommene og kontraktene. Dette medførte at de ble indirekte eiere istedenfor 

direkte eiere. Retten viser videre til ot.prp. nr. 71 (1995-1996) pkt 2.3.5.4 at omorganiseringer 

som er skattemessig motivert ikke omfattes av skattefritaket. Spesielt har departementet på-

pekt at for å "ivareta omstillingsbehov, så bør man ikke gå lengre enn det som er nødvendig 

og rimelig". 135 

 

På grunnlag av dette kan ikke Høyesterett se at IKEA får rett til fradrag. 

Høyesterett kan ikke se at anken fører frem da de enstemmig har kommet frem til at kravet 

om totalvurdering er oppfylt. 

 

4.3 Egenkapitaldisposisjoner 

Egenkapitaldisposisjoner er et begrep Høyesterett har etablert i dommen, - et begrep som set-

ter rammen for skatteloven § 13-1 sitt anvendelsesområde i avgjørelsen HR-2016-02165-A, 

"IKEA-dommen".  De definerer ikke begrepet men beskriver det under premiss 79: 136 

 

"Egenkapitaldisposisjoner vil etter sin art kunne føre til inntektsreduksjoner som bare kan 

forklares med interessefellesskapet, slik som når utdeling av utbytte eller kapitalnedsettelse 

gjøres ved at aksjonæren får en rentebærende fordring mot selskapet. Inntekt vil også kunne 

bli redusert når inntektsgenererende aktiva utfisjoneres. Dersom § 13-1 skal kunne anvendes i 

slike tilfeller, vil lojale og legitime disposisjoner som foretas i samsvar med aksjelovgivning-

en, i utgangspunktet bli rammet av bestemmelsen. Den sammenligningen som skjønnet etter § 

13-1 tredje ledd legger opp til, vil også by på problemer i slike tilfeller. Grensen mot disposi-

sjoner som likevel må tillates, vil derfor bli vanskelig – for ikke å si umulig – å trekke under § 

13-1. " 137 

 

Videre i premiss 80 fremhever førstvoterende også følgende:  
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"Mitt syn er at § 13-1 ikke kommer til anvendelse der disposisjonsrekken omfatter reelle 

egenkapitaldisposisjoner som lovlig foretas etter norsk aksjelovgivning". 138 

 

Ut fra Høyesteretts tolkning vil transaksjoner som ikke er egenkapitaldisposisjoner være om-

fattet av sktl. § 13-1. Hvor grensen går er vanskelig å stadfeste da retten ikke definerer begre-

pet. Høyesterett beskriver heller ikke hvilke transaksjoner som er egenkapitaldisposisjoner, 

men bruker utdeling av utbytte og kapitalnedsettelse som eksempler. Grensedragningen mel-

lom anvendelsesområdet til sktl. § 13-1 og den ulovfestede gjennomskjæringsregelen går altså 

ved begrepet egenkapitaldisposisjoner. Ut fra begrepets ordlyd kan det tolkes dithen at egen-

kapitaldisposisjoner gjelder en handling som selskapet foretar hvor egenkapitalen endres.  

 

Egenkapitalen i et selskap kan disponeres på flere måter. Måten avhenger av hvilket organ i 

selskapet som vedtar beslutningen.  

 

Utdeling av utbytte og kapitalnedsettelse er to metoder selskapet kan regulere sin egenkapital 

på. Dette gjøres ved et beslutningsvedtak på generalforsamlingen i samsvar med aksjelovgiv-

ningen. Kjennetegnet ved disse endringene i egenkapital er at de regulerer selskapets organi-

sasjon og struktur, og andre tilpasninger til markedet. Har selskapet mye penger kan det be-

slutte å foreta utdeling til aksjonærene eller hvis deler av virksomheten ikke går bra kan de 

legge ned avdelinger.  

Slike disposisjoner krever ikke vederlag eller prising på salg av varer og tjenester. Derfor kan 

det være grunn til å anta at disse egenkapitaldisposisjonene faller utenfor anvendelsesområdet 

til sktl. § 13-1. Tilsvarende vil også gjelde for handlinger som fisjon og fusjon da disse i ut-

gangspunktet krever vedtak fra generalforsamlingen.  

 

Ved inngåelse av avtaler som stifter rettigheter og plikter for selskapet, blant annet gjeldse-

tablering, krever oftest kun samtykke fra økonomiansvarlig (CFO) eller styret jf. asl. kapittel 

6. Dette vil være avtaler som i hovedsak faller utenfor begrepet egenkapitaldisposisjoner da 

dette gjelder stiftelse av avtaler i forbindelse med strategiske beslutninger knyttet til for ek-

sempel kjøp og salg av driftsmidler og etablering av finansiering. 139 
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En annen måte å forvalte egenkapital på gjelder salg av varer og tjenester knyttet opp mot 

avtale. Disse beslutningene er knyttet opp mot den daglige driften av selskapet og krever ikke 

beslutning fra generalforsamlingen, men fra salgsavdelingen i selskapet jf. asl. kap 6. Salg av 

varer og tjenester er forvaltning av egenkapital som faller inn under sktl. § 13-1. 140 Det vil si 

at alle varer og tjenester som selskapet foretar på daglig basis og som ikke krever vedtak fra 

generalforsamlingen kan prises og faller derfor inn under denne bestemmelsen. 

 

Kjernen av hvilke transaksjoner som kan karakteriseres som egenkapitaldisposisjon må bero 

på en konkret vurdering av flere momenter. Det er vanskelig å ta stilling til hvilke momenter 

som skal vektlegges ved vurdering av begrepet egenkapitaldisposisjoner, blant annet på grunn 

av at definisjonen av begrepet er uteblitt. 

 

Ut fra premiss 79 gjelder ikke lojale og legitime disposisjoner i henhold til aksjelovgivningen. 

Dette er eksemplifisert ved utdeling av utbytte, og kapitalnedsettelse. 141 Dette gjelder dispo-

nering av egenkapital som krever vedtak på generalforsamlingen og har således en strukturell 

virkning for hvordan selskapet skal tilpasse seg markedet. I tillegg er det ikke snakk om salg 

av varer og tjenester noe som gjør at slike disposisjoner faller utenfor sktl. § 13-1. Dette om-

fatter også andre strukturelle endringer som omorganisering av selskapet, og justering av 

egenkapital. Jf. asl. kapittel 6.  

 

Det Høyesterett beskriver i premiss 79 kan knyttes opp mot begrepet corporate finance. 

 

Med corporate finance menes: "the area of finance dealing with the sources of funding and 

the capital structure of corporations, the actions that managers take to increase the value of 

the firm to the shareholders, and the tools and analysis used to allocate financial resources. 

The primary goal of corporate finance is to maximize or increase shareholder value. Alt-

hough it is in principle different from managerial finance which studies the financial man-

agement of all firms, rather than corporations alone, the main concepts in the study of corpo-

rate finance are applicable to the financial problems of all kinds of firms". 142 
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Kort fortalt er corporate finance kommersiell virksomhet der selskap ønsker å foreta investe-

ringer som gir best mulig avkastning og fortjeneste for selskapet. Dette innebærer analyse og 

minimalisering av risiko. 143 I asl. §3-4 fremgår det at "selskapet skal til enhver tid ha en 

egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten 

i selskapet". 144 En naturlig språklig forståelse av vilkårene er at selskapet hele tiden skal ha 

en tilfredsstillende egenkapital som er større enn utgiftene. Egenkapital som er mindre enn 

utgiftene er i utgangspunktet ikke forsvarlig. 145 

 

En regnskapsbalanse består av 3 elementer. Eiendeler, gjeld og egenkapital. 

Eiendeler i et regnskap er definert som midler som selskap eier, og deles i undergruppene 

omløpsmidler og anleggsmidler. Gjeld er selskapets betalingsforpliktelser eller bedriftsmidler 

som er brukt på å skaffe seg eiendeler. Egenkapitalen å deles inn i bundet egenkapital og fri 

egenkapital. Bundet egenkapital er 30 000 for AS og 1 000 000 for ASA. Alt som overstiger 

dette er fri egenkapital etter fratrukket gjeld. 146 

 

For å unngå at selskaper får en større gjeldsandel enn egenkapital kan firmaet foreta ulike 

justeringer. For det første kan selskapet investere i aksjer, produkter eller andre varer og tje-

nester som medfører en fortjeneste, som f.eks. å investere i eiendom på selskapets vegne. 147 

For det andre kan selskapet også foreta strukturelle justeringer eller omorganiseringer for å 

frigjøre egenkapital. Det er vanlig i næringslivet å fusjonere og fisjonere for å frigjøre egen-

kapital slik at selskapet går i pluss eller flytte deler av virksomheten til et annet sted. 148 Det er 

den sistnevnte som er interessant med tanke på skattereglene. I utgangspunktet skal ikke slike 

justeringer eller endringer ha noe å si for skatten, men bare endringer av den regnskapsmessi-

ge delen.  

Det sentrale er at prinsippet om corporate finance kan sies å være i samsvar med aksjelovgiv-

ningen, og at det må være lov til å foreta disposisjoner som endrer selskapets struktur og 

egenkapital uten at det skal rammes av sktl. § 13-1. Det vil være svært tyngende for selskapet 
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at enhver disposisjon som foretas skal falle inn under sktl. § 13-1 da de fleste transaksjoner 

som selskapet gjør er i deres interesse.  

Dette taler for at egenkapitaldisposisjoner som er lojale og legtime etter aksjelovgivningen og 

som gjelder endring av selskapsstrukturen faller utenfor sktl. § 13-1.  

 

Et annet vurderingsmoment for å stadfeste om det foreligger en egenkapitaldisposisjon eller 

ikke er hvorvidt det gjelder salg av varer og tjenester. Firmaer som selger varer og tjenester 

uten å foreta omorganiseringer eller strukturelle endringer vil være transaksjoner som faller 

inn under sktl. § 13-1 da disse kan prises.  

 

Egenkapitaldisposisjoner må vurderes ut fra om disposisjonen i seg selv har til hensikt å endre 

selskapets struktur eller balanse. Er det snakk om endringer i selskapets struktur er dette 

transaksjoner eller endringer som er lovlige og bør således ikke rammes av sktl. § 13-1. 

 

Videre bør det stilles spørsmål til hvorfor Høyesterett ikke bruker begrepet egenkapitaltrans-

aksjoner da dette er et innarbeidet begrep i aksjelovgivningen. Egenkapitaltransaksjoner defi-

neres som "transaksjoner og overføringer mellom et foretak og dets eiere". 149 

Dette omfatter stiftelse, kapitalforhøyelse, fusjon, kapitalnedsettelse, fisjon, egne aksjer, ut-

bytte, konsernbidrag, avvikling og virksomhet for salg eller restrukturering. 150 

Ut fra beskrivelsen som gis omfatter egenkapitaltransaksjoner både strukturelle justeringer og 

salg av varer og tjenester. Dette gir en indikasjon på at begrepet har en større definisjon enn 

egenkapitaltransaksjoner og at det er små forskjeller mellom egenkapitaltransaksjoner og 

egenkapitaldisposisjoner. 

 

De tilfellene som vil være vanskelig å definere hvorvidt det foreligger en egenkapitaldisposi-

sjon er ved fusjon og fisjon. Hovedregelen ved fusjon og fisjon er at det skal vedtas på gene-

ralforsamlingen. 151 Likevel kan det foretas forenklet fisjon og fusjon av mor og datterselskap 

hvor det ikke trengs vedtak fra generalforsamlingen jf. asl. § 10-14 – 10-19.  En forenklet 

fusjon og fisjon kan også skje med vedtak fra styret hvor det ikke er krav til vederlag. 152 Ve-

derlag kan defineres som ytelse av en vare, tjeneste eller ved penger. På bakgrunn av dette 
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kan det tenkes at det kan trekkes en grense mellom forenklede fisjoner og fisjoner hvorvidt 

det foreligger vederlag. Dersom det foreligger vederlag kan det trekke i retning av at transak-

sjonen faller inn under sktl. § 13-1. I andre tilfeller hvor forenklet fisjon eller fusjon foretas, 

men det ikke er avtalt vederlag, kan det da tale for at transaksjonen anses som en egenkapitalt-

ransaksjon og faller utenfor anvendelsesområdet til sktl. § 13-1.  

 

Kort oppsummert må egenkapitaldisposisjoner bero på en konkret vurdering med tanke på om 

selskapet foretar en omorganisering og om varen eller tjenesten kan prises. Hvis det foreligger 

en ren omorganisering eller omstrukturering i samsvar med aksjelovgivningen, taler dette for 

at det er en egenkapitaldisposisjon som faller utenfor sktl. §13-1. På den andre siden vil varer 

og tjenester som firmaet selger for å tjene penger være mulige å prise slik at sidde tilfeller 

faller inn under sktl. § 13-1. 

 

4.4 Dommens rettsvirkning 

Avgjørelsen skaper utfordringer ved forståelsen av sktl. § 13-1. For det første har Høyesterett 

valgt å gå fra tidligere rettspraksis ved å tolke sktl. § 13-1 innskrenkende slik at bestemmelsen 

ikke gjelder egenkapitaldisposisjoner som er legitime og lojale. Egenkapitaldisposisjoner be-

skrives som følgende i premiss 79: "lojale og legitime disposisjoner i selskapet som medfører 

reduksjon i formue eller inntekt som blant annet fisjon, utdeling av utbytte". Det vil derfor 

være rimelig å anta illojale og illegitime disposisjoner omfattes av sktl. § 13-1. Det vil også 

være på det rene at i tilfeller hvor det ikke foreligger feil i regnskapet eller prisingen i seg 

selv, og som kan karakteriseres som en egenkapitaldisposisjon, faller utenfor anvendelsesom-

rådet til sktl. § 13-1. I disse tilfellene vil det være sannsynlig at den ulovfestede gjennomskjæ-

ringsregelen kommer til anvendelse. 153 

 

Denne dommen kan bli et prejudikat for fremtidige avgjørelser da Høyesterett enstemmig har 

kommet frem til at sktl. § 13-1 ikke kan brukes på slike tilfeller. Hvis dommen etablerer ny 

rettspraksis vil dette være med på å styrke dommens vekt. Sammenliknet med lagmannsretten 

foretar Høyesterett en innskrenkende tolkning av sktl. § 13-1. Videre legger de også til grunn 

at de tidligere rettsavgjørelser som befatter sktl. § 13-1 ikke avgjør hvor langt anvendelsesom-

rådet går, men avgjør tilfeller som gjelder prising og tynn kapitalisering.  

                                                 
153

 HR-2016-02165-A s. 10 
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Høyesterett la til grunn at lagmannsretten hadde foretatt en altfor vid tolkning og at dette også 

ville ha konsekvenser med tanke på grensen til den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. 

Retten mente at det var en grunn til at gjennomskjæringsregelen og sktl. § 13-1 er to forskjel-

lige regler og at det ville være rart dersom lovgiver har ment at de skal dekke samme tilfeller. 

154 

Spørsmålet blir, som nevnt tidligere, om Høyesterett sin avgjørelse blir ny rettspraksis ved 

tolking og forståelse av sktl. § 13-1, eller om man eventuelt går tilbake til gammel rettsprak-

sis. Det siste alternativet kan bli uheldig fordi sktl. § 13-1 vil få et større anvendelsesområde 

enn det ordlyden tilsier. Dersom lovgiver ønsker å stoppe dette bør det utnevnes et utvalg som 

setter sammen et forslag til endring av tolkningen av sktl. §13-1. Endring av bestemmelsen er 

nå foreslått i NOU 2016:5 i tillegg til et forslag til lovfesting av den ulovfestede gjennom-

skjæringsregelen. 155 En lovfesting av den ulovfestede gjennomskjæringsregelen kan ha en 

positiv virkning når det gjelder legalitetsprinsippet. Hovedregelen er at lovgiver må ha hjem-

mel i regler for å kunne anvende dem, jf. Grl. § 96. Foreligger det ingen hjemmel er tilfellet i 

prinsippet ikke ulovlig eller omgått. Et annet poeng som bør bemerkes er at lovfesting av re-

gelen gir skatteyter en større forutberegnelighet med tanke på hvilke disposisjoner vedkom-

mende kan ta for å ikke omgå skattereglene. Årsaken er at lovens ordlyd til eventuell vedtatt 

regel vil være tilgjengelig i lovene, noe som flere mennesker kjenner til enn rettspraksis de 

færreste vet om. 

 

Dommen kan også få konsekvenser internasjonalt da norske og utenlandske selskaper har sitt 

moderselskap i eller utenfor EU-/EØS-statene. Dette betyr at både den ulovfestede gjennom-

skjæringsregelen og sktl. § 13-1 vil være sentrale bestemmelser i internasjonale tilfeller når 

det gjelder omgåelse av de norske skattereglene. 
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DEL II 

5 EN ANALYSE AV RETTSKILDEBRUKEN MELLOM 

LAGMANNSRETTEN OG HØYESTERETT 

 

5.1 Innledning 

I denne delen skal det foretas en analyse av lagmannsrettens og Høyesteretts rettskildebruk og 

hvorfor de kommer frem til forskjellige resultater på samme sak. Formålet er å vise hva som 

er den eller de avgjørende rettskildene til at Høyesterett kommer frem til et annet tolkningsre-

sultat av sktl. § 13-1. Analysen vil også gi et bilde av hvor langt anvendelsesområdet til sktl. § 

13-1 går.  

 

Avslutningsvis vil det foretas en kort oppsummering av oppgaven 

 

5.2 Vurdering av Høyesteretts og lagmannsrettens rettskildebruk i IKEA-

dommene 

 

Rettskilder som er relevante for vurderingen er lovens ordlyd, forarbeider, rettspraksis, for-

valtningspraksis, og juridisk litteratur. Rettskildene vil bli behandlet hver for seg.  

 

5.2.1 Lovens ordlyd 

Sktl. § 13-1 første ledd sier at det kan foretas "fastsettelse ved skjønn hvis skatteyters formue 

eller inntekt er redusert på grunn av direkte eller indirekte interessefellesskap". Lovens ord-

lyd sier lite om anvendelsesområdet til sktl. § 13-1. Kjernen er at det må foreligge en inntekts- 

eller formuesreduksjon som følge av interessefellesskap. 156 En naturlig språklig forståelse 

tyder på at bestemmelsen kan anvendes hvor det foreligger inntekts- eller formuesreduksjon 

på grunn av interessefellesskap. Dette medfører at ordlyden kan tolkes vidt og at den ikke 

bare begrenses til prising og tynn kapitalisering, men også alle tilfeller hvor disposisjonen 

fører til reduksjon i inntekt eller formue som følge av interessefellesskap. 

 

Både lagmannsretten og Høyesterett starter med lovens ordlyd i sktl. § 13-1. De legger til 

grunn en naturlig språklig forståelse av bestemmelsens ordlyd og tolker den dithen at loven 

ikke stiller noen begrensninger for anvendelse. Begge instansene tillegger bestemmelsens 
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ordlyd en vid tolkning. Grunnen til dette er at ordlyden stiller bare krav om at interessefelles-

skapet er årsaken til reduksjonen av formue og inntekt. Bestemmelsen gir altså ingen begren-

singer. 157 

 

Å starte med lovens ordlyd er det tradisjonelle utgangspunktet i rettskildelæren. 

En annen grunn til at begge instansene starter med lovens ordlyd er at legalitetsprinsippet 

også gjelder på skatterettens område. Myndighetene kan bare nekte IKEA rentefradrag hvis de 

har hjemmel i lov. 

 

Dersom det ikke fremgår i loven at sktl. § 13-1 kan brukes på andre tilfeller enn internprising 

og tynn kapitalisering kan man heller ikke bruke bestemmelsen som hjemmel. Hvis det like-

vel blir gjort vil det i så fall være i strid med legalitetsprinsippet jf. Grl. § 96. Lex Superior-

prinsippet legger til grunn at dersom det foreligger strid mellom grunnlov og formell lov, skal 

Grunnloven gå foran. 158 

 

Siden lovens ordlyd i sktl. § 13-1 gir liten veiledning hvor langt anvendelsesområdet går er 

det naturlig å gå til andre rettskilder. 

 

5.2.2 Forarbeider 

Ved lovanvendelsesspørsmålet går lagmannsretten dernest til forarbeidene i § 54 av skattelo-

ven 1911 hvor det fremgår at "måten inntekts- eller formuesreduksjonen er skjedd på er i 

prinsippet ikke av betydning. De foretar ikke noen nærmere tolkning av forarbeidene, men 

tolker begrepet tynn kapitalisering som at bestemmelsen ikke er uttømmende. Lagmannsretten 

foretar som sagt ikke noen nærmere tolkning av § 54 sine forarbeider, men viser heller til 

"Fornebo"-dommen og Høyesterett sin uttalelse om interessefellesskap. 159  

 

Høyesterett tar også utgangspunktet i forarbeidene til tidligere § 54 av tidligere skattelov 

1911, men tillegger den en annen tolkning. Retten presiserer at sktl. § 13-1 er en videreføring 

av § 54 av skatteloven 1911. Den eneste endringen som har skjedd er en forenkling i den 
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språklige utformingen. Dette innebærer at formålet og bestemmelsens anvendelsesområde er 

det samme i sktl. § 13-1 som i § 54. 160 

 

Videre mener Høyesterett at det er nærliggende å forstå forarbeidene under punkt 9.1 som at 

internprising og tynn kapitalisering er de primære anvendelsesområdene til sktl. § 13-1. De 

begrunner dette med at lovgiver tvilsomt hadde tatt i betraktning at § 54 også kunne anvendes 

på annet enn avtaler – transaksjoner – mellom selskapet eller personer i interessefellesskap.161 

 

Høyesterett foretar altså en grundigere analyse av § 54 sine forarbeider enn det lagmannsret-

ten gjør. Dette er også en faktor for at de kommer frem til et annet tolkningsresultat enn lag-

mannsretten. 

 

For det andre viser Høyesterett til departementets uttalelse i forbindelse med lovreformen av 

1999, jf. ot.prp. nr. 86 (1997-1998 pkt. 7.13) at sktl. § 13-1 kan ses som "en presisering av 

skattelovens alminnelige regler om hvem som skal tilordnes skattepliktig inntekt og formue".  

Videre forklarer de at formålet med forarbeidene er å motvirke omgåelser "av skattelovgiv-

ningen ved at inntekts- eller formuesposter søkes overført fra en skatteyter til en annen ved 

skjev prissetting". Høyesterett velger å tolke uttalelsen i forarbeidene som at lovgiver har 

ment at sktl. § 13-1 primært er en prisingsregel ved transaksjoner mellom personer eller sels-

kaper med interessefellesskap 162 og ikke "et alternativ til den ulovfestede gjennomskjærings-

regelen". 163 

 

En annen årsak til at Høyesterett kommer til et annet tolkningsresultat enn lagmannsretten er 

at de viser til Ot.prp. nr. 86 pkt 7.13 og forklarer at bestemmelsens formål er å motvirke om-

gåelser som gjelder overføring av midler fra en "skatteyter til en annen ved skjev prissetting". 

Ut fra Høyesteretts begrunnelse kan dette tolkes som at formålet mot å hindre omgåelser gjel-

der bare i de tilfeller hvor den ene skatteyter overfører midler til den andre ved bruk av skjev 

prissetting. Dette medfører at andre omgåelser som ikke gjelder "skjev prissetting eller tynn 

kapitalisering" heller ikke vil være omfattet av bestemmelsen. Forskjellen er at lagmannsret-
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ten legger til grunn en utvidet tolkning av forarbeidene fordi de tolker ordet "tynn kapitalise-

ring" som at bestemmelsen ikke bare gjelder prising. Mens Høyesterett på den andre siden 

viser til ot.prp. nr. 86 pkt 7.13 og foretar en grundig vurdering hvor de trekker en slutning om 

at sktl. § 13.1 bare gjelder internprising og tynn kapitalisering. 164 

Avslutningsvis viser Høyesterett til NOU 2016:5 som er forslaget til en lovfesting av den 

ulovfestede gjennomskjæringsregelen. På side 68 fremgår det følgende: 

 

"Det kan endelig anføres at dersom sktl. § 13-1 skal kunne anvendes i alle tilfeller hvor det 

foreligger interessefellesskap, kan terskelen for å gripe inn bli betenkelig lav. Det vil være 

nok at skattyters opplegg er påvirket av interessefellesskap og at inntektsreduksjonen har år-

sakssammenheng med dette, mens det ikke blir noe spørsmål om transaksjonens ikke-

skatterettslige egenverdi, skattyters formål, grad av strid mot skattereglenes formål og andre 

momenter som kommer inn i vurderingen etter omgåelsesnormen (både den gjeldende og fo-

reslåtte). Det må uansett være klart at inntekts- og formuesreduksjon som skyldes utbytteutde-

ling (og dermed nærmest per definisjon skyldes interessefellesskap), faller utenfor." 165 

 

Det fremgår her at utvalget ikke ønsker at sktl. § 13-1 skal brukes på alle tilfeller som gjelder 

interessefellesskap. Dette er en uttalelse i tråd med Høyesteretts syn i premiss 79. 166 

 

Skatteetaten har i sin uttalelse av NOU 2016:5 stilt seg kritisk til deler av utvalgets forslag. 

Etaten er enig i at sktl. § 13-1 er en prisingsbestemmelse og at den ikke overlapper den ulov-

festede gjennomskjæringsregelen. Likevel påpeker skatteetaten at dersom NOUen blir vedtatt 

vil det medføre vanskeligheter for dem å vinne frem i omgåelsessaker siden tilfellene ikke vil 

falle inn under sktl. § 13-1, men også fordi den "lovfestede gjennomskjæringsregelen" fortsatt 

vil ha en høy terskel. Skatteetaten mener derfor at en eventuell senkning av terskelen for 

gjennomskjæring ved omgåelse vil gjøre regelen mer effektiv. 167 

 

Den norske advokatforening er enige i utvalgets uttalelse vedrørende sktl. § 13-1 og den ulov-

festede gjennomskjæringsregelen. De legger samme grunnlag som utvalget har gjort ved at 
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sktl. § 13-1 ikke kan brukes som hjemmel for å restrukturere disposisjoner i saker hvor hand-

lingen omfattes av den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. Advokatforeningen foreslår 

derfor en presisering av sktl. § 13-1 slik at det blir klarere om hvorvidt strukturelle justeringer 

faller inn under bestemmelsen. 168 Ut fra advokatforeningenes vurdering taler dette for at de 

ønsker et skille mellom sktl. § 13-1 og den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. 

 

Grunnen til at lagmannsretten ikke viser til NOU 2016:5 er at den kom ut etter at de avsa sin 

dom. Det er mulig at lagmannsretten hadde tolket problemstillingen annerledes dersom denne 

hadde vært tilgjengelig for dem. 

 

Ut fra de drøftelser som er foretatt her mellom lagmannsrettens og Høyesteretts forståelse av 

forarbeidene er det mye som taler for at forarbeidene må tolkes på den måten Høyesterett har 

gjort i HR-2016-02165-A. Dette begrunnes med at de foretar en grundig vurdering av forar-

beidene til § 54 av skatteloven 1911, av ot.prp. 86 (1997-1998) og NOU 2016:5. 

 

På dette grunnlag er det nærliggende å anse at flere av forarbeidene trekker i retning for at 

sktl. § 13-1 ikke skal tolkes utvidende, og at dets anvendelsesområde omfatter primært intern-

prising og tynn kapitalisering. 

 

5.2.3 Rettspraksis 

I Rt-1940-598, "Fornebo", dreide seg om hvorvidt landskattelovens § 54, 1 kom til anvendel-

se. Ved tolkning av bestemmelsen la Høyesterett til grunn at interessefellesskap i seg selv 

ikke var tilstrekkelig, men at "dette må ha resultert i en ordning med hensyn til vedkommende 

bedriftsmidler 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 skatte-

fundamentene". 169 

 

Dommen har blitt et prejudikat for senere avgjørelser med samme problemstilling, jf. Rt-

2001-1265, "Agrip", Rt-2003-536, "Storhaugen Invest AS”, Rt-2006-1573, Rt-2007-2005, 

"Statoil Angola", Rt-2010-790, "Telecomputing", og LB-2015-017431, "IKEA-Dommen". 
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Lagmannsretten fulgte i IKEA-dommen tidligere rettspraksis og viste til Rt-1940-598, "For-

nebo". Dette kan tyde på at dommen fortsatt har relevans med hensyn til sktl. § 13-1 anven-

delsesområde. 170 

 

Ut fra lagmannsrettens avgjørelse kan det virke som om de tillegger daværende bestemmelse 

en utvidet tolkning da de legger til grunn at interessefellesskapet må ha foretatt en disposisjon 

som ikke er "forretningsmessig naturlig". 

 

Høyesterett er ikke enig i lagmannsrettens avgjørelse. I HR-2016-02165-A har de lagt til 

grunn at problemstillingen som er tatt opp i tidligere rettspraksis ikke er relevant for anven-

delsesområdet til sktl. § 13-1. 171 Førstvoterende begrunner dette i at gjeldende sak er spørs-

målet om sktl. § 13-1 også omfatter egenkapitaldisposisjoner, mens de tidligere avgjørelsene 

er varianter "av internprising, eneretter, tynn kapitalisering, verdifastsettelse og klassifisering 

av lån eller egenkapitalinnskudd". 172 

 

Videre nevner Høyesterett at den ulovfestede gjennomskjæringsregelen i skatteretten er den 

regelen som har kommet til anvendelse ved disposisjoner som foretas ved selskapsendringer. 

Dette begrunnes med at sktl. § 13-1 ikke har vært anvendt på tilfeller som gjelder egenkapi-

taldisposisjoner. Disse rettsspørsmål har blitt bedømt etter den ulovfestede gjennomskjærings-

regelen. 173 

 

For det tredje forklarer Høyesterett hvorfor egenkapitaldisposisjoner ikke omfattes av sktl. § 

13-1. I premiss 79 forklarer de at egenkapitaldisposisjoner også omfatter lojale og legitime 

disposisjoner. Dette medfører at disposisjoner som er lovlige etter aksjelovgivningen også vil 

være omfattet av 13-1, noe de mener er uheldig. 174 

 

Høyesterett trekker den slutning at lagmannsrettens bruk av tidligere rettspraksis som rettskil-

de ikke er relevant for den konkrete problemstillingen. Etter Høyesteretts tolkningsresultat 

virker det som de trekker en grense ved ulovlige disposisjoner i strid med aksjelovgivningen. 
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Lovlige og legitime egenkapitaldisposisjoner omfattes ikke av sktl. § 13-1 mens, illojale og 

illegitime disposisjoner kan falle inn under bestemmelsen. 175 

 

Siden Høyesterett avgjør et prinsipielt spørsmål som de mener ikke har vært tatt opp før er det 

mulig at avgjørelsen blir et prejudikat for fremtidige avgjørelser. Grunnen til dette er at Høy-

esterett enstemmig har kommet frem til samme resultat. I metodelæren tenderer avgjørelser 

som er enstemmige til å bli prejudikater. Dette gjelder ikke uten unntak, jf. Rt-1992-64, "P-

pilledommen", hvor Høyesterett under dissens (flertallet) kom frem til at det det var årsaks-

sammenheng mellom blodpropp og bruk av p-pillene. På tross av dissens har dommen fått 

prejudikatsstatus. 176 

 

Lagmannsretten i IKEA-dommen fått kritikk av utvalget i NOU 2016:5 hvor de uttaler at 

dommen gjaldt et spesielt tilfelle som dreide seg om tynn kapitalisering. På dette grunnlag 

mener utvalget at dommen ikke illustrerer et eksempel på anvendelsesområdet til sktl. § 13-1. 

177 I tillegg til dette er "Fornebo"-dommen gammel og regelens ordlyd har endret seg slik at 

det kan stilles spørsmål hvorvidt denne dommen er relevant for tolkningen av sktl. § 13-1. 

 

Da det foreligger strid mellom utvalgets uttalelse i NOU 2016:5 og LB2015-017431 er det 

usikkert å si hvor langt anvendelsesområde for sktl. § 13-1 går. I dette tilfellet foreligger det 

motstrid mellom forarbeidene (NOU 2016: 5) og tidligere rettspraksis. Ved slik motstrid vil 

forarbeidene som utgangspunkt gå foran da de i norsk rett anses å ha større tyngde ved forstå-

else av loven. Dette taler for at sktl. § 13-1 må gis en presiserende eller innskrenkende tolk-

ning.  

 

I tillegg kan det også bemerkes at lagmannsrettens avgjørelse ikke er i samsvar med Høyeste-

rett sin avgjørelse. I juridisk metodelære skal en dom fra Høyesterett tillegges mer vekt enn en 

dom fra lagmannsretten. Grunnen er at Høyesterett er landets øverste instans. Forutsatt at tid-

ligere rettspraksis ikke avgjør spørsmålet om egenkapitaldisposisjoner, vil rettspraksis trekke i 
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retning for at sktl. § 13-1 ikke kan anvendes utvidende slik lagmannsretten har gjort i sin av-

gjørelse. Spesielt kan dommen få tyngde da det foreligger en enstemmig avgjørelse. 178 

 

Forskjellen mellom lagmannsrettens og Høyesteretts vurdering er bruken av rettskilder, spesi-

elt med tanke på relevans. Lagmannsretten viser til tidligere praksis som "Fornebo"-dommen 

og “Storhaugen Invest-dommen" og legger derfor til grunn at anvendelsesområdet til sktl. § 

13-1 kan utvides. Høyesterett på den andre siden mener at avgjørelsene lagmannsretten byg-

ger på ikke er relevant for den problemstillingen de står overfor da disse dommer gjelder ulike 

former for prising og tynn kapitalisering - ikke egenkapitaldisposisjoner. 179 

 

Ut fra de vurderingene Høyesterett har gjort vil rettspraksis tale for at sktl. § 13-1 ikke kan 

anvendes på alle tilfeller som gjelder interessefellesskap. Siden Høyesterett også har lagt til 

grunn at tidligere rettspraksis ikke er relevant er det heller ikke dommer som taler mot deres 

avgjørelse. 

 

5.2.4 Forvaltningspraksis og likningspraksis 

Høyesterett viser til Lignings-ABC som gir følgende beskrivelse av sktl. §13-1: 

 

"Bestemmelsen kan også benyttes til å omklassifisere en transaksjon, for eksempel fordi par-

ter kan ha felles interesse i å få en transaksjon klassifisert på en bestemt skatterettslig måte".  

 

I lagmannsrettens avgjørelse vises det ikke til Lignings-ABC for 2014-2016. Høyesterett viser 

til den, men mener at ordlyden som fremgår er for vid. De forklarer at det ikke foreligger noen 

begrunnelse eller retningslinjer for hvordan man skal forstå begrepet omklassifisering. På 

dette grunnlag mener Høyesterett at Lignings-ABC ikke gir noen veiledning. 180 

 

5.2.5 Juridisk litteratur 

Lagmannsretten har foretatt en vurdering av juridisk litteratur med hensyn til anvendelsesom-

rådet til sktl. § 13-1. De viser til Naas m.fl., norsk internasjonal skatterett s. 969 at "det er uten 

betydning i hvilken form eller med hvilken årsak formuen er redusert". Samme synspunkt 
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fremgår også hos Brudvik m.fl., i skattelovkommentaren 2003/2004 s. 1044. Lagmannsretten 

bruker juridisk litteratur som støtte for å tolke sktl. § 13-1 utvidende. 181 

 

Høyesterett er ikke enig i dette og begrunner dette med at det ikke finnes juridisk litteratur 

som er relevant for det aktuelle spørsmålet. Likevel bør det stilles spørsmål til Høyesteretts 

vurdering her da både Frederik Zimmer og Andreas Bullen har uttalt seg om sktl. § 13-1 sitt 

anvendelsesområde. Hvorfor Høyesterett ikke har tatt med dette er vanskelig å si, men en år-

sak kan være at de ikke finner forfatternes uttalelser som relevante for problemstillingen de 

står overfor. Dette gjelder til tross for at Zimmer og Bullen stiller seg kritiske til å utvide an-

vendelsesområdet til sktl. § 13-1. En mulig årsak er at juridisk litteratur anses som en svak 

rettskilde, og siden det allerede finnes rettskilder som forarbeider og rettspraksis som trekker i 

retning for en innskrenket tolkning av sktl. § 13-1, finner man ikke grunn til å gå nærmere inn 

på juridisk litteratur. 

 

Frederik Zimmer har i sin utredning til Stortinget tatt opp forholdet mellom sktl. § 13-1 og 

den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. Han stiller seg kritisk til at sktl. § 13-1 skal kunne 

brukes som en gjennomskjæringsregel. Han begrunner dette for det første med at hvis be-

stemmelsen skal kunne brukes på alle tilfeller som gjelder interessefellesskap vil det medføre 

at den ulovfestede gjennomskjæringsregelens anvendelsesområde blir begrenset. I tilfeller 

hvor det er vanlig å bruke gjennomskjæringsregelen vil man da kunne bruke sktl. § 13-1 iste-

denfor. Dette mener han er uheldig da sktl. § 13-1 har objektive vilkår og lavere terskel for 

anvendelse enn den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. 182 Dette vil medføre at alle trans-

aksjoner mellom firmaer i konsern vil kunne falle inn under ordlyden av sktl. § 13-1. 183 

Zimmer viser også til rettspraksis hvor han mener at Høyesterett har gått for langt ved tolk-

ning av sktl. § 13-1. I Rt-2006-1573, "Dillerud", da Høyesterett mener at formålet med be-

stemmelsen sktl. § 13-1 er å "skjere gjennom avtalar og andre disposisjonar". 184 
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Den andre grunnen han trekker frem er lagmannsrettens avgjørelse der de viser til "Fornebo"-

dommen og senere rettspraksis. Zimmer mener her at dommen er en form for tynn kapitalise-

ring og at det da ikke er relevant for problemstillingen man står overfor. 185 

 

I tillegg har Zimmer i sin artikkel "Bevis, rettsanvendelse, omgåelse, internprising" tatt opp 

forholdet mellom den ulovfestede gjennomskjæringsregelen og sktl. § 13-1. Han sier at gjen-

nomskjæringsregelen har blitt utviklet i rettspraksis uten henvisninger til sktl. § 13-1. Høyes-

terett må derfor ha visst om at de tidligere reglene jf. skattelov av 1918 ikke omfattet davæ-

rende regel om internprising. 186 Ut fra det Zimmer beskriver, legger han til grunn at lovgiver 

visste om sktl. § 13-1 (eller daværende regel § 54) da den ulovfestede gjennomskjæringsrege-

len ble anerkjent som rettspraksis. Dette taler for at lovgiver ønsket å skille mellom sktl. § 13-

1 og den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. 

 

Andreas Bullen har i sin artikkel "Et skråblikk på Høyesteretts dom i Statoil Angola" påpekt 

at skillet mellom den ulovfestede gjennomskjæringsregelen og sktl. § 13-1 kan fremstå som 

"særlig uklar i forbindelse med strukturelle justeringer". 187 Han påpeker at rettspraksis og 

ligningspraksis har brukt momentene til den ulovfestede gjennomskjæringsregelen ved vurde-

ringen av vilkårene i sktl. § 13-1. 188 Han mener at årsaken til sammenblandingen skyldes 

begrepsbruken og at ordet gjennomskjæring er uheldig. Ordet gjennomskjæring fremgår i 

forarbeidene til sktl. § 54 og i forarbeidene til sktl. av 1999. 189 Dette kan få negative virk-

ninger hvis begrepet er brukt som et ledd i vurderingen av den ulovfestede gjennomskjærings-

regelen og ikke til å beskrive rettsvirkningen av sktl. § 13-1. 190 

 

Det er også på det rene at sktl. § 13-1 ikke er en presisering av den ulovfestede gjennomskjæ-

ringsregelen. Dette kan forklares i deres bakgrunnshistorie da sktl. § 13-1 er lovfestet og ved-

tatt på Stortinget, mens den ulovfestede gjennomskjæringsregelen er utviklet gjennom langva-
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rig rettspraksis. 191 På dette grunnlag er det naturlig å tro at reglenes opphav og hensikt er for-

skjellige, ellers kan det tenkes at de hadde vært koblet sammen på et tidligere tidspunkt. 

 

Ut fra Bullens artikkel ser man likhetstrekk med Zimmers tankegang om at sktl. § 13-1 og den 

ulovfestede gjennomskjæringsregelen er to forskjellige bestemmelser som regulerer forskjel-

lige anvendelsesområder. Dette samsvarer med Høyesteretts forståelse av bestemmelsen. 

 

På den annen side har professor Ole Gjems-Onstad i sin artikkel "Uforutsigbar omgåelses-

norm" kritisert utvalgets (NOU 2016:5) forslag til lovfestet omgåelsesnorm. 192 

Gjems-Onstad påpeker tilfellene som kan «falle mellom to stoler» dersom utvalgets synspunkt 

blir vedtatt. Utvalget har fremlagt følgende forslag til endring av bestemmelsens ordlyd: 

 

«Det kan foretas fastsettelse ved skjønn hvor det foreligger direkte eller indirekte interessefel-

lesskap mellom skatteyteren og annen person, selskap eller innretning og interessefellesskapet 

har gitt seg utslag i fastsettelse av vederlag som avviker fra omsetningsverdien». 193 

 

Dette kan tyde på et ønske om å heve terskelen på den nåværende ulovfestede gjennomskjæ-

ringsregelen slik at den blir vanskeligere å anvende. I tillegg til dette virker det som utvalget 

ønsker å innskrenke sktl. §13-1 sitt anvendelsesområde til å gjelde internprising og tynn kapi-

talisering. Dette kan medføre at de offentlige myndigheter får problemer med å gripe inn i 

visse tilfeller hvor skatteyter forsøker å omgå skatt da den ulovfestede gjennomskjæringsrege-

len terskel er hevet og sktl. § 13-1 er innskrenket. Ut fra utvalgets synspunkt har det kanskje 

medført at de har laget en gråsone hvor verken den ulovfestede gjennomskjæringsregelen eller 

sktl. § 13-1 kommer til anvendelse. 

 

Ben Folkvord har i sin artikkel "lovfestet omgåelsesnorm" tatt opp problemet ved NOU 

2016:5. Han beskriver forslaget som grundig og bra, men stiller spørsmål ved hva som er vi-

sjonen med den ulovfestede gjennomskjæringsregelen. Videre mener han at det vil være na-

turlig å plassere den eventuelle lovfestede omgåelsesnormen i skattelovens kapittel 13. Ved 

denne plasseringen er han også klar på at man foretar et skille mellom sktl. § 13-1 og den 
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ulovfestede gjennomskjæringsregelen. 194 Dette kan tale for at sktl. § 13-1 ikke bør tolkes 

utvidende. 

 

Det bør rettes kritikk mot lagmannsrettens avgjørelse IKEA-dommen da det ved tolkning av 

sktl. § 13-1 ikke ble tatt med kilder som talte mot anvendelse av bestemmelsen. Hverken 

Zimmer eller Bullen sine uttalelser ble tatt opp eller vurdert i avgjørelsen, noe som er kritikk-

verdig for en domstol som skal se saken fra flere sider. 195 Ut fra dommens analyse og tolk-

ning av sktl. § 13-1 kan det fremstå som at kilder for å tolke bestemmelsen innskrenkende 

ikke ble nevnt eller drøftet. Det kan tenkes at lagmannsretten har ansett de som irrelevante. 

 

Etter en gjennomgang av de ovennevnte rettskildene er det mye som taler for at sktl. § 13-1 

ikke kan tolkes utvidende slik lagmannsretten har gjort. Høyesterett har lagt til grunn at forar-

beidene til § 54 fra skattelov 1911 har blitt videreført i sktl. § 13-1 som innebærer at tolk-

ningen og forståelsen av bestemmelsen er den samme. Høyesterett har også presisert utsagnet 

i Ot.prp. nr. 86 (1997-1998) pkt 7.13 at sktl. § 13-1 sitt anvendelsesområde primært er prising 

og tynn kapitalisering. Samme slutning trekkes også ut i fra NOU 2016:5. Oppsummert trek-

ker de vurderte forarbeidene i retning av at sktl. § 13-1 ikke kan anvendes på egenkapitaldis-

posisjoner.196 Tilsvarende slutning kan også trekkes av rettspraksis da Høyesterett i HR-2016-

02165-A kommer frem til at tidligere rettspraksis har vært former for prising eller tynn kapita-

lisering, som faller inn under bestemmelsen.197 

 

Når det gjelder juridisk litteratur foreligger det uenigheter mellom de ulike forfatterne. Zim-

mer og Bullen har lagt til grunn samme synspunkt som Høyesterett, mens Gjems-Onstad er av 

en annen oppfatning. Ved strid mellom rettskilder vil kilder av høyere rang gå foran. I dette 

tilfellet taler forarbeider og rettspraksis for at sktl. § 13-1 primært gjelder prising og tynn ka-

pitalisering mens juridisk litteratur delvis taler for at bestemmelsen kan brukes på andre tilfel-

ler. De øvrige rettskilder som er drøftet er for uklare til at de kan tillegges noe vekt. 

 

Ut fra de drøftelser som er foretatt kan det virke som at lagmannsretten i sin avgjørelse føler 

seg bundet av tidligere høyesterettsprejudikater og velger derfor å tolke sktl. § 13-1 utvidende.  
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Høyesterett på sin side velger å sette til side Lagmannsrettens slutning av sktl. § 13-1 fordi 

tilfellet ikke gjelder egenkapitaldisposisjoner. Høyesterett legger altså avgjørende vekt på at 

tidligere rettspraksis er former for internprising og tynn kapitalisering. 198 

 

Ved motstrid mellom en dom fra lagmannsretten og fra Høyesterett er hovedregelen at Høyes-

terett sin dom går foran. I dette tilfellet vil altså Høyesteretts avgjørelse i "IKEA"-dommen gå 

foran.  

 

Høyesteretts avgjørelse i "IKEA"-saken står også i strid med tidligere høyesterettsavgjørelser. 

I et slikt tilfelle vil vektingen av rettspraksis bero på en konkret vurdering. I tidligere retts-

praksis foreligger det også dissens blant dommerne. Dissens viser at dommerne er uenige og 

kan vise usikkerhet av gjeldende rettsspørsmål. Sammenliknet med "IKEA"-dommen forelig-

ger det enstemmighet noe som taler for at dommen bør vektes tyngre enn tidligere rettsprak-

sis.  

 

I tillegg til dette påpeker Høyesterett at tidligere rettspraksis ikke er relevant for problemstil-

lingen som er tatt opp i IKEA-dommen. Ut fra dette resonnementet vil det da heller ikke fore-

ligge noen motstrid mellom tidligere rettspraksis og IKEA-dommen. Dette taler også for at 

det kan legge avgjørende vekt på Høyesterettsavgjørelsen av IKEA-dommen  

 

6 Oppsummering/avslutning 

Oppgaven har tatt for seg de rettslige grensene til sktl. § 13-1 sitt anvendelsesområde. Dette 

har vært gjort ved å foreta en grundig gjennomgang av sktl. § 13-1, den ulovfestede gjennom-

skjæringsregelen og en analyse av Høyesteretts avgjørelse i "IKEA"-dommen. 

 

Bestemmelsen stiller tre vilkår som må være oppfylt for at den skal kunne anvendes etter be-

stemmelsens tredje ledd. For det første må det foreligge en inntekts- eller formuesreduksjon. 

For det andre må kravet om interessefellesskap være oppfylt. Til slutt må det foreligge årsaks-

sammenheng mellom disse to. Bestemmelsen stiller krav om at interessefellesskapet er årsa-

ken til at det foreligger reduksjon i inntekt eller formue. 199 
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Tidligere rettspraksis har lagt til grunn at sktl. § 13-1 kan anvendes på andre tilfeller enn pri-

sing og tynn kapitalisering. Dette har blant annet vært begrunnet i Rt 1940 s. 598. Samme 

praksis har vært fulgt i senere dommer deriblant lagmannsrettens avgjørelse av "IKEA-

dommen". 

 

Lagmannsretten mente at sktl. § 13-1 kunne brukes som hjemmel til å skjære igjennom 

IKEAs krav om rentefradrag, mens Høyesterett kom frem til at bestemmelsen ikke ga adgang 

til dette. Førstvoterende la til grunn at sktl. § 13-1 ikke kunne brukes på egenkapitaldisposi-

sjoner og at rettspraksis lagmannsretten viste til ikke var relevant for problemstillingen. Like-

vel kom Høyesterett frem til at IKEA kunne nektes rentefradrag med hjemmel i den ulovfes-

tede gjennomskjæringsregelen. 

 

Det er vanskelig å si om avgjørelsen fra Høyesterett etablerer ny rettspraksis, men det er mo-

menter som taler for at dette kan bli en realitet. NOU 2016:5, HR-2016-02165-A, juridisk 

litteratur (Zimmer og Bullen), internasjonal rett (OECD) og reelle hensyn taler for at en slik 

praksis kan legges til grunn. Dette er som sagt umulig å forutse, men en ting er sikkert: det er 

ingen tvil om at problemstillingen som er tatt opp i HR-2016-02165-A blir relevant for kom-

mende avgjørelser. Dette gjelder uavhengig om avgjørelsen blir et prejudikat eller ikke. 

 

Høyesterett definerer ikke begrepet egenkapitaldisposisjoner, men legger til grunn at egenka-

pitaldisposisjoner som er lojale og legitime og i samsvar med aksjelovgivningen faller utenfor 

anvendelsesområdet til sktl. § 13-1. Dette gjelder endringer i selskapets struktur og ikke salg 

av varer og tjenester.  

 

På den andre siden faller salg av varer og tjenester innenfor anvendelsesområdet til sktl. § 13-

1 da Høyesterett har lagt til grunn at bestemmelsen primært er en prisingsregel.  

 

Problemet er i tilfellene hvor det foretas forenklet fusjon eller fisjon som ikke krever samtyk-

ke fra generalforsamlingen. Disse som tidligere nevnt kan skilles om det foreligger vederlag 

da det ikke er noe krav ved forenklet fusjon eller fisjon. 
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sion and profit shifting http://www.oecd.org/ctp/beps/ 

● Corporate Finance., First Principles, Aswath Damodaran, New York University's 

Stern School of Business 2016  https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_finance 

●  KPMG 2016., Fusjon og fisjon. Skatterett og selskapsrett 

http://verdtavite.kpmg.no/fusjon-og-fisjon-skatt-selskapsrett-mv.aspx 
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