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1 Innledning  
 
1.1 Tema 
Tema for oppgaven er beskatning av inntekter til aktive indirekte eiere. Oppgaven omhandler 
selskaps- og personbeskatning.  
 
En aktiv eier er en som arbeider i selskapet han eier. Eieren bidrar dermed til selskapets 
verdiskapning med personlig arbeidsinnsats, i motsetning til den passive eier. Skattlegging av 
aktive indirekte eiere reguleres av lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt 
(heretter skatteloven eller sktl.), og en inntekt kan komme i form av arbeidsgodtgjørelse eller 
en andel av selskapets overskudd. At en eier yter arbeidsinnsats gjør at det vil oppstå spørsmål 
om hvilke beregningsgrunnlag for skattepliktig inntekt som anvendes, nærmere bestemt 
hvilken inntektskategori fordelen skal plasseres i. De ulike beregningsgrunnlagene har ulik 
skattesats, og uklarhet knyttet til hvilken kategori som skal anvendes kan gi rom for ikke-
ønskelige tilpasninger til skattereglene.  
 
Med indirekte eierskap menes at den aktive eier har lagt sitt eierskap til et mellomliggende 
selskap. Det oppstår her et tilleggsspørsmål om det er den aktive eier eller hans eierselskap 
som skal skattlegges for inntekten.  
 
1.2 Den konkrete problemstilling  
Oppgaven vil behandle spørsmål om hvordan inntekter til den aktive indirekte eier gjennom 
hans eierselskap skal skattlegges når inntekten helt eller delvis har oppstått som følge av den 
indirekte eiers arbeidsinnsats. Svaret vil i hovedsak være avhengig av to forhold: 
klassifisering av inntekt og tilordning til skattesubjekt. Klassifisering av inntekt innebærer 
plassering i en inntektskategori, mens tilordning innebærer at en inntekt skal skattlegges hos 
riktig subjekt.  
 
Som en naturlig forlengelse av den konkrete problemstillingen skissert i foregående avsnitt, 
vil oppgaven også gå inn på en tredje problemstilling: Hvilken konsekvens klassifisering og 
tilordning har når den aktive indirekte eier senere skal ta ut midlene fra eierselskapet. Poenget 
er at det kan oppstå tilfeller med dobbeltbeskatning, og jeg vil derfor se nærmere på 
skattemyndighetenes etterfølgende behandling. 
 
Oppgaven er således en tredelt fremstilling av rettstilstanden vedrørende beskatning av 
utdelinger til aktive indirekte eiere: (i) spørsmål om klassifisering av den inntekten som 
utdeles, (ii) spørsmål om hvilket skattesubjekt inntekten skal tilordnes og (iii) beskatning ved 
senere uttak fra eierselskapet.  
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1.3 Aktualitet 
Etter skattereformen 2004-2006 har det vært flere tilfeller hvor skattemyndighetene har endret 
skattefastsetting ved det aktive indirekte eierskap. Bakgrunnen for problemstillingens 
aktualitet er blant annet innføringen av fritaksmetoden (sktl. §2-38) hvor visse utdelinger 
mellom selskaper er skattefri. Aksjonærmodellen (sktl. §10-12) og deltakermodellen (sktl. 
§10-42) gir uttrykk for at utdelinger etter skjermingsfradrag er skattepliktig som alminnelig 
inntekt. En konsekvensen av reformen har vært at skattemyndighetene har fått til behandling 
flere saker der selskaper har iverksatt ulovlige arrangementer og foretatt ulovlige tilpasninger 
for å utnytte den skattefriheten som disse uttaksmodellene gir.1 
 
I nyere tid har det oppstått flere problemstillinger ved indirekte eiers uttak fra sitt eierselskap 
der han er blitt skattlagt for inntekten som er lagt til eierselskapet. En slik skatteplikt kan 
oppstå i forbindelse med omklassifisering eller endret tilordning. Disse problemstillingene 
knytter seg i første rekke til forbudet mot dobbeltbeskatning, og problemstillingen fikk nytt 
liv etter dommen inntatt i Rt. 2015 s. 982 Barlaup. Dommen synes å gi forbudet mot 
dobbeltbeskatning tyngre vekt enn hva som tidligere har vært antatt, dommen kommenteres 
under kapittel 6.  
 
1.4 Definisjoner og avgrensninger  
 
1.4.1 Definisjoner 
Jeg har i oppgaven benyttet følgende definisjoner:  
 
Aktiv eier 
En aktiv eier er en person som helt eller delvis eier et selskap og som også bidrar med 
personlig innsats i selskapets virksomhet.   
 
Indirekte eier 
Med en indirekte eier mener jeg i oppgaven en eier som har lagt sitt eierskap til et 
mellomliggende selskap, typisk et holdingselskap. Eierskapet kan være helt eller delvis.  
 

                                                
1 Skattedirektoratet (2009c) 
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Inntekter 
Inntektsbegrepet er i denne oppgaven vidt, og formuleres best hos Zimmer (2014): ”(…) 
skattyters samlede netto formuestilvekst i løpet av året”.2 Inntektsbegrepet benyttes i 
oppgaven dermed som enhver overføring av økonomisk verdi som har sin begrunnelse i eiers 
arbeidsinnsats eller eierskap. Inntekter kan i oppgaven også benevnes som fordeler eller 
utdelinger.  
 
Fysisk eier 
Den fysiske eier er den indirekte aktive eier. Det forutsettes at vedkommende er en personlig 
skattyter som er skattepliktig etter sktl. § 2-1. 
 
Holdingselskap 
Jeg har i oppgaven valgt å kalle det mellomliggende selskap holdingselskapet. 
Holdingselskapet i oppgaven er et aksjeselskap, og er skattepliktig som et eget skattesubjekt 
etter sktl. § 2-2.  
 
Det underliggende selskap 
Virksomheten ligger i det underliggende selskapet, hvor den fysiske eier også yter 
arbeidsinnsats. Det underliggende selskapet er eid av holdingselskapet. Det underliggende 
selskap vil være i alle selskapsformer som omtalt i sktl. § 2-2 første og annet ledd. Dette betyr 
at holdingselskapet også kan være en ansvarlig deltaker. I slike tilfeller vil det underliggende 
selskapet ikke være et eget skattesubjekt.  
 
1.4.2 Hvem er subjektene? 
Subjektene for skattlegging er den fysiske eier og hans holdingselskap som definert ovenfor. 
Skattesubjektene i oppgaven er hjemmehørende i Norge og er skattepliktige etter norsk lov, jf. 
sktl. §§ 2-1 og 2-2. Skattesubjektenes struktur vises i modellen på neste side:  
 

                                                
2 Zimmer (2014a) s. 124 
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Figur 1. Det aktive indirekte eierskaps struktur 

 
 
1.4.3 Hvilke inntekter behandles?  
Sktl. § 5-1 er lovens hovedregel om beregning av skattepliktig bruttoinntekt:   
 
 ”§ 5-1. Hovedregel om inntekt 

(1) Som skattepliktig inntekt anses enhver fordel vunnet ved arbeid, kapital eller 
virksomhet samt pensjon, føderåd eller livrente. (…) 
(2) Som skattepliktig inntekt anses gevinst ved realisasjon av formuesobjekt utenfor 
virksomhet, sml. § 5-30. (…)” 
 

Inntekt er etter skatteloven et positivt definert begrep. Inntektsbegrepet etter § 5-1 angir 
rammen for beskatning av fordeler.3 Utdelinger er bare skattepliktig i den grad det følger av 
loven som både kan presisere og utvide inntektsbegrepet i § 5-1.4 Jeg avgrenser mot 
spørsmålet om det foreligger økonomisk verdi og vurderingen av om det overhodet foreligger 
en utdeling.  
 

                                                
3 Ot.prp. nr. 86 (1997-98) s. 47 
4 Ot.prp. nr. 86 (1997-98) s. 47 
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Virksomhetsinntekt holdes utenfor oppgaven, da den konkrete problemstillingen gjelder 
holdingselskaper i egenskap av å eie selskapsandeler i det underliggende selskapet. Eventuell 
annen virksomhet i holdingselskapet behandles ikke. Den aktive indirekte eiers arbeidsinnsats 
er i forbindelse med det underliggende selskaps virksomhet, og kan derfor ikke anses som en 
del av virksomheten til holdingselskapet.  
 
Fordeler kan deles ut på bakgrunn av eierposisjon eller arbeidsinnsats. Skillet mellom kapital- 
og arbeidsinntekt er derfor sentralt for oppgaven. Fordeler kan være løpende utdelinger fra det 
underliggende selskap, som for eksempel lønn og utbytte, men omfatter også andre 
økonomiske fordeler som erverv og salg av andeler i det underliggende selskapet. 
Eksempelvis kan erverv av andel til underpris være vanlig for ledere og nøkkelpersoner som 
er fulltidsansatte som en bonusordning. For ordinære ansatte er incentivordningene en 
vanligere belønningsmetode i start-ups og gründerbedrifter, der selskapets belønning gjennom 
tildeling av eierandeler i mindre grad belaster selskapets likviditet.5 Overføring av andeler 
med krav om videre ansettelse (earnout) er vanlig ved salg av kunnskapsvirksomheter, der de 
ansatte utgjør verdiskapningen.  
 
Figuren under viser hvilket subjekt som mottar utdelingen:   
 

 
Figur 2. Inntekten ligger i holdingselskapet 

 

                                                
5 Zimmer (2014b) s. 585  
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I skatteloven benyttes tidvis andre begreper enn det gjør i privatretten. Eksempelvis vil 
begrepet ”utbytte” etter aksjeloven favne snevrere enn skatteloven, hvor det defineres som 
helt eller delvis vederlagsfrie overføringer fra selskapet til aksjonær med økonomisk verdi.6  
 
Innholdet i og de generelle yttergrensene for arbeidsinntekt og kapitalinntekt etter loven ligger 
utenfor denne oppgavens problemstilling.  
 
1.5 Rettskildebildet  
Plassering i det norske rettssystemet 
Skatteretten er en del av den spesielle forvaltningsretten. Ettersom skattlegging av inntekter er 
et inngrep i borgernes rettigheter, vil følgelig de generelle forvaltningsrettslige prinsippene 
komme til anvendelse. Disse generelle forvaltningsrettslige prinsippene omfatter blant annet 
legalitetsprinsippet, domstolskontroll med forvaltningen og forbudet mot usaklig 
forskjellsbehandling.7 I lov av 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (heretter 
skatteforvaltningsloven eller sktfvl.) reguleres de forvaltningsrettslige aspektene av 
skatteleggingen, som blant annet innsyn, frister, klage og endringer.  
 
De ordinære rettskildene 
Skatteloven regulerer de materielle sidene ved skattlegging av inntekt, og har vært gjenstand 
for revisjon flere ganger. For oppgavens del vil mye rettspraksis basere seg på tidligere 
skattelover, men vil omhandle et materielt innhold som er videreført i den nye loven. 
Oppgavens særlige aktuelle bestemmelser om inntektskategoriene er nedfelt i lovens kapittel 
5. Når det gjelder skillet mellom arbeidsinntekt og kapitalinntekt gir ikke loven noe klar 
anvisning. Forarbeidene8 til loven er knappe rundt den konkrete grensedragningen, men gir 
utfyllende informasjon om formål og hensyn bak bestemmelsene. Grensedragningen har 
imidlertid vært behandlet i domstolene de senere årene, og sentrale dommer vil bli 
gjennomgått nedenfor ved klassifiseringsvurderingen.   
 
Tilordningsvurderingen i de tilfeller som behandles er ikke konkret regulert i skatteloven, men 
fremkommer implisitt av de ulike bestemmelsene. Også på dette området foreligger det 
relevant rettspraksis knyttet til tilordningsvurderingens materielle innhold. Juridisk teori vil 
være relevant der andre rettskilder ikke strekker til, eller til bruk som eksempler. 
 

                                                
6 Zimmer (2014b) s. 286-287. 
7 Zimmer (2014a) s. 39  
8 Ot.prp. nr. 86 (1997-98)   
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Ligningspraksis 
Ligningspraksis er tillagt til dels betydelig vekt i Høyesterett. Spesielt er dette tilfellet hvor 
ligningspraksis er varig og konsistent, og inngår ofte det som en del av et rettsgrunnlag i 
kombinasjon med andre rettskilder.9 Skattemyndighetenes uttalelser ilegges ingen egenvekt 
hos domstolene, men tillegges vekt i ligningspraksis.10 Skattemyndighetenes uttalelser vil 
derfor indirekte kunne få rettskildemessig vekt hos domstolene. Når det gjelder uttalelser fra 
skattemyndighetene menes det  i hovedsak generelle administrative uttalelser, Skatte-ABC og 
ordningen med bindende forhåndsuttalelser (BFU).  
 
Administrative uttalelser 
Prinsipputtalelser fra Skattedirektoratet angående uklare forhold i skatteretten tillegges ofte 
stor vekt av ligningsmyndighetene.11 Dette skyldes blant annet et forsøk på en avklaring av 
konkrete, uklare spørsmål som lovgiver ikke har vært oppmerksom på og som 
skattemyndighetene må ta stilling til. Uttalelsene i seg selv har imidlertid liten betydning for 
rettskildebildet. Dette fremkommer blant annet av dommen inntatt i Utv. 2005 s. 907 Friborg 
Hansen:  
  

”Det har uansett ingen betydning hvorledes rundskrivet skal forstås, da skatteplikten 
verken kan utvides eller begrenses gjennom slike skriv.” 

 
Skatte-ABC 
Skattemyndighetenes utgivelse av den årlige Skatte-ABC er fremstillingen av de materielle 
skattereglene for det aktuelle inntektsåret.12 Håndboken er ansett for å være en form for 
instruks for myndighetenes behandling av skattesaker, men har for domstolene ikke større 
betydning enn andre uttalelser fra skattemyndighetene.13 Målgruppen for håndboken er i 
utgangspunktet skattemyndighetene.14  
 

                                                
9 Zimmer (2014a) s. 54 
10 Zimmer (2014a) s. 54-58 
11 Zimmer (2014a) s. 57 
12 Skatte-ABC (2017) ”Forord”. Skatte-ABC kommer både som fysisk bok og som håndbok på internett. I 

oppgaven vil det henvises til Skatte-ABC som håndbok på internett, og vil derfor vises til de ulike punktene 
og overskriftene og ikke til sidetall.  

13 Zimmer (2014a) s. 58 
14 Skatteforvaltningshåndboken (2017) ”Forord”  
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BFU 
En bindende forhåndsuttalelse (BFU) er et skattevedtak om et konkret forhold, og var nytt i 
2001.15 En forhåndsuttalelse vil ikke ha bindende virkning for andre enn innsender. BFU har 
ikke større vekt enn andre uttalelser fra skattemyndighetene. Den nye skatteforvaltningsloven 
gir innsender mulighet til å klage på uttalelsen etter kapittel 12, og det kan stilles spørsmål om 
en slik endring gir en endelig forhåndsuttalelse større rettskildemessig vekt.  
 
1.6 Fremstillingen videre 
Oppgavens fremstilling av beskatning av utdelinger til aktive indirekte eiere er tredelt. Det vil 
redegjøres for (i) klassifiseringen av utdelinger, (ii) tilordningen av utdelinger til riktig 
skattesubjekt og (iii) gjennomgå hvordan skattemyndighetene behandler utdelinger fra 
eierselskapet etter omklassifisering eller endret tilordning.  
 
Innledningsvis vil jeg i kapittel 2 redegjøre for det rettslige utgangspunktet for skillet mellom 
arbeids- og kapitalinntekt, og skillets betydning for skattlegging av aktive indirekte eiere. I 
innledningsdelen vil jeg videre redegjøre for utgangspunktet for beskatning av aktive eiere 
(pkt. 2.2) og beskatning av indirekte eiere (pkt. 2.3). For aktive eiere vil vurderingen av 
skatteplikt være knyttet til klassifisering, mens vurderingen knyttet til indirekte eiere vil være 
spørsmål om tilordning. Deretter vil det redegjøres for reglene ved utdelinger fra 
holdingselskapet (pkt. 2.4).  
 
I kapittel 3 vil jeg gjennomgå momenter omtalt i rettskildene som kan gi føringer ved 
klassifiseringsspørsmålet for utdelinger til aktive indirekte eiere. Deretter forklares 
rettstilstanden rundt klassifiseringens "valgfrihet" som foreligger i enkelte tilfeller, omtalt i 
kapittel 4. Kapittel 5 vil behandle spørsmålet om det er holdingselskapet eller den fysiske eier 
som skal være skattepliktig for inntekten fra det underliggende selskap og hvilke momenter 
rettspraksis oppstiller for å foreta denne tilordningsvurderingen. 
 
Kapittel 6 behandler den etterfølgende behandling av en endret klassifisering eller tilordning. 
Det vil være spørsmål om det foreligger grunnlag for skattefritt uttak fra holdingselskapet som 
følge av forbudet mot dobbeltbeskatning. Fremstillingen kan illustreres som i figuren på neste 
side:  
 
 
 
 

                                                
15 Zimmer (2014a) s. 59 
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Figur 3. Aktive indirekte eiere: inntektsbeskatningens ulike vurderinger 

 
Som vist i figuren blir fordeler utdelt på bakgrunn av et aktivt indirekte eierskap basert på en 
tredelt vurdering. Fare for dobbeltbeskatning er aktuelt først der skattemyndighetene har 
endret skattefastsettingen slik at beløpet i holdingselskapet er skattepliktig for den fysiske 
eier.  
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2 Utgangspunktet 
 
2.1 Skillet arbeidsinntekt og kapitalinntekt  
2.1.1 Generelt 
Ved beregning av alminnelig inntekt er utgangspunktet ”enhver fordel vunnet ved arbeid, 
kapital eller virksomhet” eller ”gevinst ved realisasjon av formuesobjekt utenfor virksomhet”, 
jf. sktl. § 5-1 første og andre ledd. Alminnelig inntekt er en nettoinntekt som skal gjelde for 
alle skattytere, både personlige og juridiske.16 Skattesatsen for alminnelig inntekt er 24 
prosent for inntektsåret 2017. Det overordnede spørsmålet for første del av oppgaven er om 
inntekt til holdingselskapet skal skattlegges som kapital- eller arbeidsinntekt.  
 
Arbeidsinntekt inngår også i beregningen av personinntekt, jf. § 12-2 bokstav a. Personinntekt 
innebærer et tillegg til alminnelig inntekt med trygdeavgift og eventuell toppskatt. 
Klassifisering av en fordel som arbeidsinntekt kan derfor gi en marginal skattesats på 53,3 
prosent, inkludert arbeidsgiveravgift, jf. ftrl. § 23-2. Det er antatt at arbeidsgiver vil få mellom 
25 – 35 prosent som tilleggskostnader av avtalt årslønn.17  
 
Dersom inntekt på eiers hånd klassifiseres som kapitalinntekt, skattlegges det kun som 
alminnelig inntekt med 24 prosent. Klassifisering av en fordel som kapitalinntekt gir en 
marginal skattesats for selskapet og eier samlet på 46,6 prosent. Uttak i form av kapitalinntekt 
kan ikke fradragsføres i selskapet.  
 
Kapitalinntekt i form av utbytte eller gevinst mellom selskaper kan være skattefritt etter 
fritaksmetoden, jf. sktl. § 2-38. Fritaksmetoden legger opp til at inntekten skattlegges først på 
den aktive indirekte eiers hånd. Det er derfor som regel ønskelig for både den indirekte aktive 
eier og det underliggende selskap at fordelen blir klassifisert som kapitalinntekt, idet 
ordningen kan bidra til utsatt beskatning.18 
 
Skillet kapital- og arbeidsinntekt er av avgjørende betydning og må avklares for å vite 
hvordan inntekter til aktive indirekte eier skal beskattes.  
 

                                                
16 Skatte-ABC (2017) ”Alminnelig inntekt” pkt. 1 
17 Chimaera (2014) 
18 Zimmer (2014b) s. 587 
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2.1.2 Tidfesting 
Klassifiseringen avgjør hvorvidt en inntekt skal tidfestes når mottaker av inntekten får en 
ubetinget rett til ytelsen eller når ytelsen erlegges skattyter. Kapitalinntekt tidfestes etter 
hovedregel i realisasjonsprinsippet, mens arbeidsinntekt unntaksvis skal tidfestes etter 
kontantprinsippet.  
 
Realisasjonsprinsippet hjemles i sktl. § 14-2 første ledd,19 og fordelen skal tidfestes til 
tidspunktet når ”skattyteren får en ubetinget rett til ytelsen”. Etter realisasjonsprinsippet er 
tidfestingen uavhengig av tidspunktet for faktisk utdeling. Reglene gjelder for tidfesting av 
virksomhets- og kapitalinntekt, herunder også kapitalgevinster, jf. sktl. § 14-2. For 
arbeidsinntekter gjelder imidlertid kontantprinsippet for tidfesting. I slike tilfeller skal 
fordelen skattlegges når den mottas av skattyter, jf. sktl. § 14-3.  
 
Kontantprinsippet i sktl. § 14-3 oppstiller to alternative kriterier for tidfestingen: for det første 
når beløpet utbetales, eller på det tidligere tidspunkt da det oppstår adgang til å få beløpet 
utbetalt. Forarbeidene skjematiserer de to kriteriene inn under ”betalingstidspunktet” og 
”forfallstidspunktet”.20 Bakgrunnen for ulik tidfesting ved arbeidsinntekter er at slike 
skatteplikter tilfaller skattytere som ofte har behov for å ha mottatt fordelen for å være i stand 
til å betale skatten.21  
 
Sett i lys av oppgaven vil eksempelvis en fordel ved underpris i incentivordninger tidfestes til 
det tidspunkt skattyter tradisjonelt anses å ha ervervet aksjen, det vil si når han har overtatt de 
sentrale eierbeføyelsene og kan råde over aksjene.22 Aksjeutbytte vil være tidfestet når 
generalforsamlingen har fattet vedtak om utbytteutdeling.23 Utbytteutdeling vil som regel 
tidfestes året etter det året som fordelen refererer seg til. Aksjeutbytte for 2017 vil normalt 
først bli vedtatt utdelt på generalforsamling våren 2018 og derfor beskattes først i 2018. Ved 
aksjegevinster i gjensidig bebyrdende avtaler vil skattyter ha oppnådd en ubetinget rett til 
ytelsen fra medkontrahenten når han har prestert sin egen ytelse.   
 

                                                
19 Hauge (2015) note 1112 
20 Ot.prp. nr. 86 (1997-98) s. 76   
21 Zimmer (2014b) s. 61 
22 Zimmer (2014b) s. 589 
23 Zimmer (2014a) s. 327 
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I tilfeller hvor skattemyndighetene ikke godkjenner skattefastsettingen til skattyter kan det 
oppstå problemer i forbindelse med en etter-periodisering av inntektene. Zimmer og BA-HR 
(2014) omtaler tidfestingsproblemstillinger ved aksjesalg, i tilfeller der brudd på betingelser 
om videre arbeid innebærer en tilbakebetalingsplikt, og at det da vil være riktig å endre 
ligningen for det året vederlaget ble mottatt.24 Alternativt legger Zimmer til grunn at det kan 
gis fradrag i tilbakebetalingsåret, men at et slikt fradrag ikke kan gjøres ved beregning av 
personinntekt og derfor er en utilfredsstillende løsning.25   
 
2.2 Reglene for beskatning av aktiv eier 
 
2.2.1 Innledning 
En aktiv eier vil kunne ha inntekt som er generert både som følge av eierandel og personlig 
arbeidsinnsats. Fremstillingen under redegjør for reglene for beskatning under de ulike 
inntektskategoriene. Skatteplikt ved fordel vunnet ved arbeid kan kun tilordnes fysiske 
skattytere.26 Dette betyr for oppgavens del at dersom inntekten blir klassifisert som 
arbeidsinntekt, kan ikke denne tilordnes den aktive eiers holdingselskap. Dette vises i figuren 
under:  

 
Figur 4. Skatteplikt for arbeidsinntekt og kapitalinntekt 

 

                                                
24 Zimmer (2014b) s. 607 
25 Zimmer (2014b) s. 607 
26 Ot.prp. nr. 86 (1997-98) s. 47 
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2.2.2 Arbeidsinntekt 
Det rettslige grunnlaget for å klassifisere en fordel som arbeidsinntekt fremgår av sktl. §§ 5-
10, jf. 5-1.  
  

”§ 5-10. Fordel vunnet ved arbeid 
 Fordel vunnet ved arbeid omfatter blant annet:  

a. lønn, honorar, feriepenger og annen godtgjørelse vunnet ved arbeid i og utenfor 
tjenesteforhold, men ikke i virksomhet. (...)” 
 

Bestemmelsen gir en ikke-uttømmende oppregning av utdelinger som inngår i begrepet 
arbeidsinntekt.27 Forarbeidene til den lovtekniske revisjonen av skatteloven i 1998 viser til at 
det for eksempel er sikker rett at bestemmelsen også omfatter arbeid en skattyter yter seg 
selv.28 Arbeidsinntekt er en fordel basert på ”personlig innsats med økonomisk karakter”, jf. 
Zimmer (2014).29 Dette trekker grensen mot ren hobbyvirksomhet og vennetjenester.  
 
Arbeidsinnsatsen etter §§ 5-10, jf. 5-1 gjelder innenfor arbeids- og tjenesteforhold, men også 
utenfor. Slike tilfeller er for eksempel freelancere, eller enkeltstående oppdrag. Det behøver 
med andre ord ikke foreligge en formell ansettelseskontrakt for at arbeidsinntekt beskattes 
som personinntekt. 
 
2.2.3 Kapitalinntekt  
Det rettslige grunnlaget for å klassifisere en fordel som kapitalinntekt er sktl. §§ 5-20, jf. 5-1. 
Bestemmelsen er en ikke-uttømmende opplisting av former for kapitalinntekt, og bokstav b er 
den mest praktiske for oppgavens del:   
 
 ”§ 5-20. Fordel vunnet ved kapital.  
 (1) Fordel vunnet ved kapital omfatter blant annet avkastning utenfor virksomhet av 
 (…)  
 b. finansgjenstander (betalingsmidler, fordringer og verdipapirer m.v.)” 
 
Forarbeidene uttaler at ”samlet vil a til d omfatte alle eiendeler og rettigheter med økonomisk 
verdi”.30 Beskatning av løpende utdelinger på bakgrunn av eierposisjoner hjemles her, jf. § 5-
1, men loven har presiserende regler i skattelovens kapittel 10.  
 
                                                
27 Ot.prp. nr. 86 (1997-98) s. 50 
28 Ot.prp. nr. 86 (1997-98) s. 50 
29 Zimmer (2014a) s. 137 
30 Ot.prp. nr. 86 (1997-98) s. 47 
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Kapitalgevinster omfattes ikke av kapitalinntekten etter sktl. § 5-1 første ledd, jf. § 5-20. 
Gevinst ved realisasjon av formuesobjekter ble inntatt i § 5-1 andre ledd etter dommen inntatt 
i Rt. 1932 s. 233 Løvenskiold. Gevinstbeskatning av aksjer, opsjoner og andre finansielle 
instrumenter fremgår av særreglene i skattelovens kapittel 9 og 10. Forarbeidene til 
skatteloven av 1999 viser til at § 5-1 annet ledd gjelder de fordeler som tilflyter eier ved 
realisasjon av kapitalobjektet, med andre ord de inntekter som oppstår ved opphør av 
eierposisjonen.31  
 
Forarbeidende til skatteloven 1999 forklarer hensikten med å skille kapitalavkastning og 
kapitalgevinst: generelt er kapitalavkastning skattepliktig med få unntak, mens 
kapitalgevinster ofte vil være skattefrie.32 Skillet har mindre prinsipiell betydning ved 
beskatning av inntekter på bakgrunn av eierposisjoner i selskaper, enten det er løpende 
utdelinger eller gevinster. Dette blant annet fordi fritaksmetoden etter sktl. § 2-38 omfatter 
både gevinst eller tap ved realisasjon av eierandel eller uttak/utbytte. Oppgavens videre 
fremstilling av kapitalinntekt vil omfatte både kapitalavkastninger og kapitalgevinster.  
 
2.3 Tilordning ved indirekte eierskap  
Den indirekte eier har eierandeler i det underliggende selskapet gjennom sitt holdingselskap, 
som definert innledningsvis, og er på denne måten en indirekte eier av det underliggende 
selskapet.  
 
For det indirekte eierskapet er det et spørsmål om tilordning. Tilordning henfører en 
skattepliktig inntekt til riktig skattyter. Reglene om tilordning fremkommer implisitt av 
skattelovens bestemmelser.33 Hovedregelen er at objektet for skattlegging skal tilordnes den 
som er berettiget fordelen etter det underliggende forhold.34  
 
Spørsmål om tilordning av inntekt til riktig skattesubjekt vil som regel ikke by på problemer. I 
tilfeller ved aktivt indirekte eierskap og utdelinger som direkte tilflyter holdingselskapet kan 
det imidlertid oppstå spørsmål om denne fordelen skulle vært tilordnet den indirekte eier 
personlig.  
 

                                                
31 Ot.prp. nr. 86 (1997-98) s. 49 
32 Ot.prp. nr. 86 (1997-98) s. 50 
33 Zimmer (2014a) s. 115 
34 Zimmer (2014a) s. 115 
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2.4 Inntekt fra holdingselskapet 
Inntekt fra holdingselskapet ved løpende utdelinger eller erverv/salg av andel er skattepliktig 
for eier og inngår i beregningen av alminnelig inntekt, jf. sktl. §§ 5-1 første ledd, jf. 5-20 
første ledd bokstav b eller § 5-1 andre ledd.  
 
Utdelinger fra holdingselskapet som aksjeselskap vil ikke by på klassifiseringsspørsmål. 
Skattlegging av utbytte for personlige aksjonærer inngår i aksjonærmodellen som ble innført 
ved skattereformen i 2004-2006. Aksjonærmodellen innebærer at aksjeinntekter innenfor et 
skjermingsfradrag er fritatt for skatteplikt som alminnelig inntekt.  
 
Aksjonærmodellen for utbytteinntekter hjemles i sktl. §§ 10-11 og 10-12. Utbyttebegrepet i 
skatteretten har en vid definisjon og gjelder ”enhver utdeling som innebærer en vederlagsfri 
overføring av verdier fra selskap til aksjonær”, jf. sktl. § 10-11 andre ledd. Skattepliktig 
utdeling begrenses imidlertid av et fradrag for skjerming etter sktl. § 10-12. Dette skal tilsvare 
den innskutte kapitalens ”normalavkastning”, og svarer til det overskuddet som allerede er 
blitt skattlagt på selskapets hånd.35 Verdier som er opptjent i selskapet skal skattlegges som 
utbytte når de deles ut til eier.36 
 
Etter fradrag for skjerming skal imidlertid utbytte ganges med 1,24. Ved budsjettforslaget til 
Statsbudsjettet 2018 blir oppjusteringsfaktoren økt til 1,33,37 og skatteprosenten på alminnelig 
inntekt senket til 23 prosent. En slik økning av oppjusteringsfaktoren vil innebære en høyere 
utbyttebeskatning som vil redusere forskjellen i uttak ved lønn eller utbytte. Den marginale 
skattesatsen på rent utbytte økes med 0.83 prosentpoeng. Endringene foreslått i Statsbudsjett 
for 2018 vil imidlertid lede til at totalbeskatningen for eierandel samlet får en lavere marginal 
skattesats på totale selskapsinntekter på 0.07 prosentpoeng.38  
 
Salg av eierandelen i holdingselskapet er som hovedregel skattepliktig etter sktl. § 10-31, jf. § 
10-30. Den skattepliktige gevinst skal i likhet med skattepliktige utbytte oppjusteres med 1,24 
etter fradrag for ubenyttet skjerming. Gevinstbeskatning skal inngå i alminnelig inntekt etter § 
5-1 andre ledd, og skal etter fradrag og oppjustering settes til 24 prosent. Beregning av tap og 
gevinst beror på aksjens inngangsverdi. Inngangsverdien vil være sentral for vurderingen av 
skattemyndighetenes etterfølgende behandling etter omklassifisering eller endret tilordning, 
og vil derfor omtales videre i kapittel 6.  

                                                
35 Skatte-ABC (2017) ”Aksjer-utbytte” pkt. 2 
36 Zimmer (2014a). s. 307 
37 Statsbudsjettet (2017) 
38 Amdahl m.fl. (2017)  
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3 Klassifisering av inntekter – generert ved eierandel eller 
arbeidsinnsats?   

 
3.1 Innledning 
I det følgende kapittel vil jeg gjennomgå momenter av betydning for en klassifisering av 
inntekter til aktive indirekte eiere. Ved utdelinger til aktive eiere er spørsmålet om fordelen er 
foranlediget av eierandel eller arbeidsinnsats. De ulike inntektskategoriene etter skatteloven 
fremgår av bestemmelsene i §§ 5-10 og 5-20, jf. 5-1 første og andre ledd. Ordlyden gir 
uttrykk for hva som ligger i de ulike inntektskategoriene, men ikke hvordan disse skal skilles 
når det er uklart hvor en inntekt skal plasseres. Vurderingen beror derfor på bruk av de 
alminnelige rettskildene.  
 
Utgangspunktet for vurderingen er hvordan inntekten er beskrevet. En utbytteutdeling vil med 
andre ord som utgangspunkt bli betraktet som kapitalinntekt og en lønnsutbetaling som 
arbeidsinntekt. Problemet er likevel at klassifiseringen skal bero på det reelle underliggende 
forhold og den formuerettslige beskrivelsen vil ikke alltid være avgjørende.39  
 
Det foreligger en rekke dommer hvor skillet mellom arbeidsinntekt og kapitalinntekt ved 
beskatning av aktive eiere har vært til vurdering. I flere av dommene er det et spørsmål om 
klassifisering etter den gamle skatteloven av 1911. Den nye loven er i utgangspunktet en 
rettsteknisk forenkling av den tidligere, og lovendringen har ikke ment å endre det materielle 
innholdet i reglene.40  De eldre dommen er derfor fortsatt relevante.  
 
Rettspraksis viser at løsningen beror på en konkret helhetsvurdering, og i fremstillingen vil 
jeg derfor gjennomgå momenter som rettskildene har lagt vekt på ved klassifisering av inntekt 
til aktive eiere. Momentene gjelder for deltakere i selskaper med både ubegrenset og 
begrenset ansvar.  
 

                                                
39 Krohnstad (2006) pkt. 2.1   
40 Ot.prp. nr. 86 (1997-98) s. 5-6  
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3.2 Tilknytning  
 
3.2.1 Det generelle vilkåret 
Det generelle kravet til tilknytning fremgår av sktl. § 5-1 første ledd, ved at inntekten må være 
”vunnet ved arbeid, kapital eller virksomhet” (min understrekning). Loven gir henvisning på 
at en inntekt må være tilknyttet en inntektskategori. I forarbeidene til den nye skatteloven av 
1999 fremgår det følgende (min parentes):  
 

”I begrepet (”vunnet ved”) ligger et krav om tilstrekkelig sammenheng mellom 
fordelen og virksomheten.”41 

 
Tilknytningen gjelder også for andre inntektserverv enn virksomhet.42 Etter forarbeidene er 
det avgjørende hvor fordelen er vunnet. Som det fremgår av forarbeidene kan inntekten ha en 
løsere tilknytning enn de forhold som nevnt i sktl. § 5-10 a), da dette er en ikke uttømmende 
liste.43 Spørsmålet er om det er en tilstrekkelig tilknytning mellom inntekten og 
inntektskilden.44  
 
Tilknytningskravet er tillagt stor vekt i rettspraksis45 og ble redegjort for i dommen inntatt i 
Rt. 1958 s. 583 Hagerup. Dommen gjaldt spørsmål om en utdeling var vunnet ved arbeid. 
Inger Hagerup mottok i forbindelse med Aschougs 75-års jubileum et stipend på 5 000 kr. 
Høyesterett kom til at stipendet var en skattepliktig fordel og ikke en skattefri gave. Det 
avgjørende for spørsmålet var hvorvidt fordelen hadde en tilknytning til Hagerups personlige 
innsats. Det generelle kravet til tilknytning ble av dommer Heiberg formulert slik:  
 

”Under enhver omstendighet må det avgjørende kriterium bli om det i det konkrete 
tilfellet består en så nær sammenheng mellom det arbeid eller den virksomhet som er ytet, 
og den fordel som er oppnådd, at det er naturlig å se den som ”vunnet” ved arbeidet eller 
virksomheten.” 46 

 

                                                
41 Ot.prp. nr. 86 (1997-98) s. 49 
42 Ot.prp. nr. 86 (1997-98) s. 49 
43 Ot.prp. nr. 86 (1997-98) s. 49 
44 Zimmer (2014b) s. 588 
45 Se blant annet Rt. 1958 s. 539 Hagerup, Utv. 2005 s. 277 Vistnes og Rt. 2000 s. 758 Kruse Smith m.m.  
46 Rt. 1958 s. 539 Hagerup s. 585 
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Dommen viser at vurderingstemaet beror på en konkret vurdering av tilfellet, og om fordelen 
naturlig anses for å være vunnet ved arbeid. Forarbeider47, rettspraksis og juridisk teori har 
siden vist til Hagerup-dommen, og formuleringen av det generelle tilknytningskravet har 
derfor en betydelig rettskildemessig vekt.  
 
I Hagerup-dommen var det i utgangspunktet et spørsmål om hvorvidt det foreligger 
skattepliktig inntekt, men vurderingstemaet er også relevant for skillet mellom de ulike 
inntektstyper.48  
 
3.2.2 Naturlig klassifisering 
Rt. 1958 s. 583 Hagerup viste til at en tilknytningsvurdering vil kunne avgjøre hvilken 
inntektskategori fordelen naturlig vil falle under.49 Naturlighetsvurderingen ble presisert i Rt. 
2003 s. 504 Lundgaard, som igjen viste til Hagerup-dommen.50 Lundgaard-dommen gjaldt 
utdeling av en oppfinnergodtgjørelse med grunnlag dels i en oppfinneravtale og dels i en 
lisensavtale. Lundgaard var ansatt som sivilingeniør hos SINTEF. Oppfinnelsen var ikke en 
del av hans vanlige arbeid, og arbeidsgiver hadde overtatt oppfinnelsen. Spørsmålet var om 
utdelingen gjaldt fordel vunnet ved arbeid eller kapital, da utdelingen både kunne være lønn 
(sktl. § 5-10) og vederlag for immaterielle rettigheter (sktl. § 5-20 bokstav c). Dommer Støle 
uttaler i avsnitt 30:  
 

”Etter mitt syn vil det være avgjørende om det er en slik sammenheng mellom 
utbetalingen og Lundgaards arbeidsforhold i SINTEF at det er mest naturlig å 
klassifisere denne som lønnsinntekt. Det er dette tilknytningskravet som er sakens 
kjerne.” 
 

Tilknytningskravet og naturlighetsvurderingen blir i dommen slått sammen. Høyesteretts 
vurdering legger opp til at en kvalifisert tilknytning også innebærer at inntekten klassifiseres 
der det synes mest naturlig.51 Fordelen utdelt til Lundgaard ble ansett for å være så kvalifisert 
tilknyttet arbeidsforholdet at det måtte inngå i beregning av personinntekt. Zimmer (2014) 
mener at dommens begrunnelse ikke er overbevisende.52  
 

                                                
47 Ot.prp. nr. 86 (1997-98) s. 49 
48 Kvamme (2005) pkt. 2.3.  
49 Rt. 1958 s. 583 Hagerup s. 585  
50 Rt. 2003 s. 504 Lundgaard avsn. 34 
51 Krohnstad,(2006) pkt. 2.3  
52 Zimmer (2014a) s. 380 
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Også i dommen inntatt i Rt. 2000 s. 758 Kruse Smith ble det avgjørende hvor inntekten 
naturlig kunne plasseres. Saken gjaldt spørsmål om gevinst ved senere salg av aksjer kjøpt i 
arbeidsforhold. Ansattes aksjeerverv var i stor grad finansiert av selskapet i form av lån, og 
lånet kunne til enhver tid gjøres opp mot tilbakelevering av aksjene. Selv om aksjegevinsten 
hadde tilknytning til ansettelsesforholdet, var dette ikke tilstrekkelig til å klassifisere fordelen 
som arbeidsinntekt. Flertallet og mindretallets rettslige utgangspunkt var det samme, og 
mindretallet formulerte det slik:  
 

”Spørsmålet om tilknytningen er tilstrekkelig kvalifisert må løses ut fra hvorledes 
forholdet naturlig bør bedømmes, som godtgjørelse for arbeid eller gevinst ved 
selvstendig kapitalplassering i aksjer.”53 

 
Flertallet kom til at det ikke var naturlig å anse fordelen for arbeidsinntekt, dette selv om det 
forelå en tilknytning mellom ansettelsesforholdet og gevinsten. Krohnstad (2006) mener at 
flertallets vurdering er i hovedsak av interesse for earnout-tilfellene, da kjøpere av 
kunnskapsbedrifter med aktive eiere vil ønske å opprettholde de verdier som er skapt på 
bakgrunn av denne tilknytningen.54  
 
Vurderingen av naturlig klassifisering i Rt. 2000 s. 758 Kruse Smith viste at selv om gevinsten 
har direkte tilknytning til et ansettelsesforhold, vil ikke det nødvendigvis bety at inntekten 
klassifiseres som arbeidsinntekt.  
 
Dommene viser at inntekt på grunnlag av aksjonærposisjon som utgangspunktet vil beskattes 
som kapitalinntekt, og at dette utgangspunktet ikke nødvendigvis endres selv om inntekten 
også har en tilknytning til ansettelsesforholdet. Dommene er omtalt i artiklene til Kvamme 
(2005) og Krohnstad (2006).  
 

                                                
53 Rt. 2000 s. 758 Kruse Smith s. 770 
54 Krohnstad (2006) pkt. 2.2  
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Kvamme (2005) viser til Rt. 1958 s. 583 Hagerup og forklarer at en tilstrekkelig tilknytning 
beror på et krav om nærhet og årsakssammenheng. Han forklarer at tilknytningen har ulike 
bakenforliggende hensyn, avhengig av om det relaterer seg til skillet mellom 
inntektskategoriene eller til inntektsbegrepets yttergrense. Ved grensedragningen mellom de 
ulike inntektskategoriene vil de samme hensyn gjelde, og det kan derfor ikke oppstilles noe 
presiserende tilknytningskrav til hver enkelt inntektskategori. Han viser blant annet til at 
hensyn bak tilknytningskravet til inntektskategori vil være sikring av skattefundament, 
omgåelsesfare og likhetsprinsipp. Videre forklarer han at også slike hensyn vil lede til et 
spørsmål om nærhet, og vurderingstemaet vil således være det samme.55  
 
Kvamme (2005) oppstiller som et moment under naturlighetsvurderingen å ”finne frem til hva 
som er virksomhetens verdidriver” 56. Dersom det er den personlige skattyters deltakelse som 
er det avgjørende moment for utdeling vil dette tilsi en klassifisering til arbeidsinntekt.  
 
Krohnstad (2006) kommenterer Kvammes synspunkter. Han viser til en ”naturlighetstest” for 
å vurdere om en tilknytning er tilstrekkelig kvalifisert.57 En vurdering av skillet kapital- og 
arbeidsinntekt er en vurdering av hvor fordelen mest naturlig hører hjemme.58 Han viser til at 
det ikke bare er et spørsmål om inntekten er foranlediget av et arbeidsforhold, men at ”det er 
således kvalifikasjonen, dvs. naturlighetstesten, som utgjør det sentrale vilkåret for når en kan 
fravike hovedregelen (kapitalgevinstregelen) til fordel for unntaket (arbeidsregelen) og ikke 
det at en kan påvise tilknytningspunkter”.59 
 
3.3 Avtalen  
 
3.3.1 Utgangspunktet  
Et naturlig utgangspunkt videre i klassifiseringen er tolkning av grunnlaget for inntekten. 
Typisk vil en ansettelsesavtale gi grunnlag for å klassifisere fordelen som arbeidsinntekt, 
mens en aksjeoverdragelsesavtale typisk vil gi grunnlag for å klassifisere fordelen som 
kapitalinntekt. Den objektive tolkningen av den konkrete avtalen er utgangspunktet for 
klassifiseringen. Utgangspunktet er blant annet bekreftet i tidligere Høyesterettsdommer som  
Rt. 1971 s. 264 Kielland, Rt. 1994 s. 912 Hovda og Rt. 1999 s. 1347 Øverbye.  
 

                                                
55 Kvamme (2005) pkt. 2.4 
56 Kvamme (2005) pkt. 4.1   
57 Krohnstad (2006) pkt. 2.1 
58 Krohnstad (2006) pkt. 2.1 
59 Krohnstad (2006) pkt. 2.1 
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3.3.2 Betingelser etter avtalen  
Som regel vil det ikke være knyttet betingelser til grunnlaget for inntekten. I disse tilfellene 
vil klassifiseringen i mindre grad by på problemer. I de tilfeller hvor det er knyttet vilkår til 
inntekten, vil det kunne være behov for å foreta en objektiv tolkning av avtalen, med en 
kartlegging av de betingelser som fremgår. Typiske betingelser kan være 
karensklausuler/konkurranseklausuler, bindings- og arbeidsbetingelser.  
 
For karensklausuler/konkurranseklausulers fremgår det av forskrift til skatteloven (FSFIN)60 § 
12-2-3 at vederlag for å avstå fra en stilling i konkurrerende virksomhet i et bestemt tidsrom, 
er personinntekt etter skatteloven, jf. sktl. § 12-2 første ledd bokstav a. Vederlag for en 
karensklausul er derfor arbeidsinntekt. Dette klargjør imidlertid kun en mindre del av det 
uklare skillet mellom arbeidsinntekt og kapitalinntekt for aktive eiere. 
 
Rt. 2000 s. 1739 Pre Finans gir uttrykk for at jo mer en avtale avviker fra markedets vilkår, jo 
sterkere er grunnlaget for å gi inntekten en annen klassifisering enn det som fremgår av 
lignende avtaler.61 En avtale som regulerer en aksjonærposisjon med betingelser om et 
arbeidsforhold vil være et sterkt moment for at utdelingen ikke lenger skal beskattes som 
kapitalinntekt eller kapitalgevinst. Dommen omtales senere i oppgaven ved vurderingen av 
spørsmålet om tapsrisiko.  
 
I dommen inntatt i Rt. 2010 s. 999 First Securities gjaldt det spørsmål om en merverdi av et 
nystiftet selskap ut over den innskutte kapital etter aksjekjøpsavtalen, kunne skattlegges som 
arbeidsinntekt på bakgrunn av at ansettelsesavtalen for de aktive stifterne inneholdt krav om 
bindingstid til selskapet. De aktuelle skattyterne hadde sagt opp sine stillinger i et 
finansieringsselskap og stiftet et nytt selskap. De ble også ansatt i det nye selskapet. Etter 
ansettelsesavtalen ble skattyterne pålagt en oppsigelsesfrist på tre år, samt en karensklausul. 
Det var forventet et aksjeoppkjøp etter stiftelsen. Saksforholdet vedtaket bygget på gjaldt 
imidlertid ikke salg av aksjene, men om merverdien av aksjene allerede ved stiftelsen kunne 
skattlegges som arbeidsinntekt. Skattemyndighetene mente det forelå grunnlag for å si at deler 
av vederlaget var arbeidsinntekt ved stiftelsen.  
 

                                                
60 Forskrift til utfylling og gjennomføring mv av skatteloven av 26. Mars 1999 nr. 14 av 22 november 1999 nr. 

1160 
61 Rt. 2000 s. 1739 Pre Finans s. 1747 
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Retten kom til at merverdien ut over den innbetalte kapital ved stiftelsen av det nye selskapet 
måtte skyldes verdien av stifternes fremtidige arbeidsinnsats. Retten kom til at det var ikke før 
transaksjonen ved oppkjøpssalg ble gjennomført at stifterne kunne anses for å ha innvunnet 
merverdien, og myndighetenes vedtak ble kjent ugyldig. Selskapets reelle verdi lå i disse 
forventede inntektene som var betinget av de ansattes fremtidige arbeidsinnsats.62 Zimmer 
(2011) uttalte at dommen prinsipielt skal tale for at en ansatt ikke kan skattlegges for en 
potensiell fremtidig arbeidsinntekt før det faktisk fremkommer av en avtale med tredjemann.63  
 
Betingelser etter avtalen som vist i First Securities-dommen kan ha en effekt på eierandelers 
verdier på markedet.64 Etter den omtalte dommen var en slik betingelse grunnlag for å 
lønnsbeskatte merverdien på markedet, mens det i andre tilfeller kan være snakk om 
inntektsreduksjon. Dette gjelder typisk ved incentivordninger der det for eksempel foreligger 
salgsbetingelser. Dette kan innebære at aksjene som erverves reelt sett, på markedet, er 
mindre verdt og skatteplikten for arbeidsinntekt reduseres tilsvarende.65 
 
Dommene vist til tidligere under dette punktet gjelder betingelser for erverv og salg av 
andeler, herunder betingelser om videre ansettelse. Det foreligger imidlertid også andre 
former for betingelser ved salg av andeler i et underliggende selskap, som blant annet 
resultatklausuler. Resultatklausuler innebærer at deler av salgsvederlaget er gjort avhengig av 
at det solgte selskapet får visse resultater.66 Slike betingelser kan innebære et moment mot 
klassifisering som arbeidsinntekt, da det kan være mulig å nå disse resultatene uten selgers 
arbeidsinnsats.67 Dette kan imidlertid slå begge veier, og spørsmålet er hvor stor betydning 
arbeidsinnsatsen har for å nå resultatet.  
 
3.3.3 Den aktive eiers særfordel ved avtalen 

Et ytterligere moment ved klassifiseringen vil være om særfordeler, som blant annet merpris, 
tilfaller den aktive eier. Merprisen kan være målt opp mot både den generelle markedsprisen 
og opp mot øvrige parter i avtalen som for eksempel passive eiere i samme selskap. 
Spørsmålet er om ulik utdeling av fordeler på bakgrunn av samme type eierandel kan eller bør 
tillegges vekt ved klassifiseringen.  

                                                
62 Rt. 2010 s. 999 First Securities avsn. 41 
63 Zimmer (2011) pkt. 2 
64 Vrålstad (1997) pkt. 26 
65 Vrålstad (1997) pkt. 26 
66 Gjems-Onstad (2012) s. 1108 
67 Zimmer (2014b) s. 603 
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Der aktive og passive eiere mottar ulikt vederlag for sine andeler, vil dette kunne tale for at 
det ligger et lønnselement i utdelingen. Motsetningsvis, der de mottar likt vederlag, taler dette 
for klassifisering som kapitalinntekt, selv om de aktive har påtatt seg bindingstid eller 
karensklausul.68 I slike tilfeller underbygger avtalen at bindingstid eller karensklausuler ikke 
har hatt utslag på vederlagets størrelse.  

Markedsverdi er ofte benyttet for å bekrefte eller avkrefte en særfordel, både ved å vise til 
bransjens normalavkastning, se Rt 2015 s. 1260 Herkules, og for å vise til bransjens 
markedslønn, se Rt. 2009 s. 813 Gaard/Tveit. Dommene kommenteres nærmere under pkt. 
5.3.2.2 og pkt. 3.3.4. Høyesterett har vist til at markedsnivået ikke er avgjørende, men at det 
kan være et moment for eller mot en klassifisering på bakgrunn av det underliggende 
forholdet.   

Lagmannsrettsdommen inntatt i i Utv. 2009 s. 277 Vistnes gjaldt aktive og passive eiere, hvor 
de aktive påtok seg forpliktelser om bindingstid og konkurranseforbud. Ved salg av alle 
aksjene fikk de aktive eierne en betydelig høyere pris for sine eierandeler. Lagmannsretten 
viser til den særlige fordelingen av inntekt mellom de ulike aksjeeierne:   
 

”Lagmannsretten ser det slik at avtalens bestemmelser om bindingstid og 
tilbakebetaling, herunder konkurranseforbudet, sett i sammenheng med fordelingen av 
vederlaget mellom de to gruppene av aksjeeiere, innebærer at det er tilstrekkelig 
tilknytning mellom deler av aksjevederlaget, jf. avtalen punkt 9 og selgernes fortsatte 
arbeid i selskapet.” 

 
Retten viser til at de særlige betingelsene etter avtalen måtte motsvare en særfordel som skulle 
klassifiseres som arbeidsinntekt. Lagmannsretten kom til at merprisen sammenholdt med 
betingelsene etter avtalen utgjorde grunnlag for omklassifisering av deler av aksjevederlaget 
til arbeidsinntekt.  
 

                                                
68 Zimmer (2014b) s. 604 
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Lagmannsrettens vurderinger ble blant annet fulgt opp i en lagmanssrettssdom i Utv. 2008 s. 
1586 og den er blitt omtalt i Brudvik (2016).69 Dommen er imidlertid blitt kritisert av blant 
annet Krohnstad (2006) der han angir at resultatet synes for opplagt til å ha prinsipiell 
interesse, og at dommen ikke kan gi tyngende rettskildemessig vekt. Dommen er imidlertid en 
god veileder for vurdering av særfordeler i tilfeller med aktive og passive eiere. Dersom 
selger kan oppnå samme pris uten betingelser om ansettelse, karensklausul eller lignende taler 
dette for at salgsvederlaget skal skattlegges som kapitalinntekt.70  
 
Spørsmålet om særfordel kan dermed bero på en verdsettelse basert på markedsverdi. Her kan 
det vises til blant annet FSFIN 5-14-171 om verdsettelse av aksjer kjøpt til underpris som skal 
”beregnes ut fra børsverdi, notering på meglerliste72 eller settes lik aksjens del av selskapets 
fulle skattemessige formuesverdi”. Ellers viser Zimmer (2014) til Black Scholes-metoden som 
”gir en god indikator på hvordan aksjer og opsjoner med bindingstid skal verdsettes på 
markedet”73.  
 
3.3.4 Den subjektive tolkningen av avtalen 
Som vist i kapittel 3.3.1 vil utgangspunktet for klassifiseringen være basert på en objektiv 
tolkning av avtalen. Det er imidlertid ikke er vilkår at forpliktelser som tilsier at inntekten 
klassifiseres som arbeidsinntekt skal fremgå direkte av avtalen.74 Dette ble gjort gjeldende i 
blant annet Rt. 2002 s. 456 Norsk Hydro, hvor retten la til grunn at vurderingen måtte bygge 
på partenes intensjoner og subjektive forhold i tråd med ordinær avtaletolkning.  
 
Det innhold partene selv har gitt avtalen var utgangspunktet for den konkrete vurderingen i 
Rt. 2009 s. 813 Gaard/Tveit.75 Saken gjaldt tre eiere som solgte alle eierandelene sine i et 
selskap mot å binde seg til å jobbe i selskapet i tre år etter salget. Selgerne forpliktet seg også 
til ikke å drive konkurrerende virksomhet.76 Skattemyndighetenes vedtak innebar at 
restvederlaget for kjøpesummen som ble betalt to og tre år etter salget, skulle klassifiseres 
som arbeidsinntekt. Første del av restvederlaget ved salgstidspunktet var godkjent som 
vederlag for eierandelene.  
 

                                                
69 Brudvik (2016) s. 694 
70 Zimmer (2014b) s. 604 
71 Forskrift til utfylling og gjennomføring mv av skatteloven av 26. Mars 1999 nr. 14 av 22 november 1999 nr. 

14 (F19.11.1999 nr. 1158) §5-14-1.  
72 NOTC-listen til Norges Fondsmeglerforbund 
73 Zimmer (2014b) s. 590.  
74 Zimmer (2014b) s. 603 
75 Rt. 2009 s. 813 Gaard/Tveit avsn. 54 
76 Rt. 2009 s. 813 Gaard/Tveit avsn. 1  
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Rt. 2009 s. 813 Gaard/Tveit viser til at det i rettspraksis og teori i utgangspunktet gjelder en 
objektiv tolkning av avtaler mellom profesjonelle. Likevel viser retten til flere dommer i 
avsnitt 56, blant annet Rt. 2002 s. 1155, som gir uttrykk for at dersom partene har en felles 
forståelse som avviker fra den skrevne avtalen skal dette legges til grunn. Førstvoterende går 
derfra videre til å vurdere hvorvidt partene selv oppfattet arbeidsplikten og karensklausulen 
som vilkår for å få utbetalt restvederlaget.77 Partenes etterfølgende opptreden tilsa at 
betingelsene var reelle, og at betingelsene var et vilkår for vederlaget.  
 
Som et motargument anførte Gaard og Tveit at de mottok minimum markedslønn som ansatt i 
det nye selskapet. Førstvoterende viser i avsnitt 65 til at dette bare er et aktuelt moment der en 
slik lønn bevismessig kan tale for at det ikke er en kobling mellom salgsvederlag og videre 
arbeid. Førstvoterende viser videre til at det åpenbart måtte tilbys noe mer enn markedslønn 
på bakgrunn av de gjeldende betingelsene etter avtalen.  
 
Førstvoterende er imidlertid enig i Gaard/Tveits anførsel om at en fordeling av vederlag etter 
eierforholdene tilsier et annet resultat, jf avsnitt 69. Ankemotpartenes andel av restvederlaget 
tilsvarte deres eierandel. Førstvoterende gir imidlertid dette momentet mindre vekt, da det 
allerede var mye som talte for at vesentlige deler av vederlaget var begrunnet i 
karensklausulen.  
 
En enstemmig Høyesterett kom til at hele restvederlaget var fordel vunnet ved arbeid fordi det 
ble ansett for å være foranlediget av selgerens fremtidige innsats. Kjøper hadde ved salget lagt 
stor vekt på den videre ansettelse, og alle partner anså videre ansettelse og karensklausulen 
som en reell betingelse for utbetaling av vederlag.  
  
Spørsmålet om en subjektiv betingelse etter en avtale fremgikk også av dommen inntatt i Rt. 
2008 s. 1307 Alvdal Bygg. Saken gjaldt salg av et enkeltpersonforetak til Alvdal Bygg og 
selgeren ble også ansatt i selskapet. Selgeren var eneste ansatte i det tidligere 
enkeltpersonforetaket. Deler av vederlaget ble av Høyesterett referert til som ”personavhengig 
goodwill” og måtte derfor klassifiseres som arbeidsinntekt. Den bindingsklausulen som gjaldt 
for salget ble etter en endringsavtale tatt ut av den opprinnelige salgsavtalen. Høyesterett kom 
likevel til at det forelå en subjektiv forutsetning etter avtalen om at selgeren skulle arbeide 
videre i virksomheten.78  
 

                                                
77 Rt. 2009 s. 813 Gaard/Tveit avsn. 63 
78 Zimmer (2014b) s. 603 
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I Rt. 2008 s. 1307 Alvdal Bygg ble verdien av betingelser som binding holdt utenfor den 
skatterettslige bedømmelsen av forretningsverdien (avsnitt 32): ”Forretningsverdien skal 
fastsettes som om selgeren tenkes borte”. Beregningen tydeliggjør grensen for fastsettelsen av 
de ulike inntektskategoriene ved salg av andeler i selskaper hvor selger binder seg til videre 
arbeid i selskapet.  
 
3.4 Risiko 
Fordi en utdeling til en aktiv eier kan baseres på eierposisjonen eller den personlige aktivitet, 
kan skillet arbeidsinntekt og kapitalinntekt avgjøres ved å vise til hvem som har risikoen for 
kapitalinvesteringen. Hvem som sitter med risikoen for inntektsgrunnlaget vil derfor kunne 
være et ytterligere moment. I fremstillingen under skal jeg redegjøre for det materielle 
innholdet i risikomomentet.  
 
3.4.1 Kapitalinvesteringen  
Kjøp av aksjer til underpris er et typetilfelle som ofte byr på problemer ved spørsmål om 
hvem som sitter med risikoen for kapitalinvesteringen. Ved erverv av andeler i 
arbeidsforhold, vil en eventuell underpris beskattes som lønnsinntekt og legges til aksjens 
inngangsverdi, jf. sktl. § 5-14. Senere utdelinger, som utbytte og gevinst ved salg, beskattes 
vanligvis som kapitalinntekt. Risikoen for aksjens mulige verdiøkning eller kursfall ligger hos 
aksjonæren.79 Den aktive eier er nå aksjonær på lik linje med de resterende eiere i selskapet. 
Det kan imidlertid foreligge vilkår og avtaler i forbindelse med aksjeincentivet som taler for 
andre løsninger.  
 
Det kan foreligge klausuler i avtalen som sikrer den ansatte mot blant annet kursfall eller 
innfrielse av lån ved investeringshjelp fra selskapet. Det er i disse tilfellene spørsmål om den 
aktive eier har tatt tilstrekkelig risiko for kapitalinvesteringen. Utgangspunktet er at inntekten 
skal klassifiseres som kapitalinntekt der den aktive eier har tatt en økonomisk risiko av en viss 
størrelse.80 Der en utdeling baserer seg på en aksjeposisjon hvor eier ikke har påtatt seg en 
tilstrekkelig risiko for kapitalinvesteringen vil fordelen måtte klassifiseres som arbeidsinntekt. 
Vurderingen av en økonomisk risiko av en viss størrelse fremkommer gjerne som spørsmål 
om tapspotensiale.  
 

                                                
79 Zimmer (2014b) s. 591.  
80 Zimmer (2014b) s. 591.  
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3.4.2 Tapspotensiale  
Tapspotensiale ved risikoinvestering har vært avgjørende for Høyesterett ved vurdering av om 
en utdeling til en aktiv eier er kapital- eller arbeidsinntekt. Sentralt i vurderingen av tapsrisiko 
er Høyesterettsdommene i Rt. 2000 s. 758 Kruse Smith og Rt. 2000 s. 1739 Pre Finans.  
 
Rt. 2000 s. 758 Kruse Smith gjaldt spørsmål om gevinst ved salg av aksje skulle være en 
kapitalinntekt. Saken gjaldt nøkkelpersoner i Kruse Smith AS som hadde ervervet aksjer i det 
arbeidsgivende selskapet. Ved aksjeervervet hadde de ansatte selv betalt kun kr 10 for en 
aksje til en verdi av kr 143. De resterende kr 133 var finansieringshjelp fra arbeidsgiver i form 
av lån. Lånet kunne til enhver tid gjøres opp mot salg av aksjene tilbake til selskapet, 
uavhengig av aksjens reelle verdi på markedet. Skattyteren ville etter forholdet nyte godt av 
en verdistigning samtidig som risikoen for et eventuelt tap kun omfattet det investerte beløp 
på kr 10 per aksje. Dommer Skoghøy legger til grunn at det ikke er tvil om at skattyterne var 
reelle aksjonærer i selskapet.81 
 
Flertallet på 3 av 5 dommere la betydelig vekt på at de ansatte hadde et tapspotensiale knyttet 
til aksjen. Dette ble avgjørende selv om tapspotensialet i forhold til aksjens reelle verdi var 
minimalt. Dommen ble av Zimmer (2014)82 kritisert og omtalt som et grensetilfelle.  
 
En vurdering av tapspotensiale kom imidlertid kort tid senere opp til Høyesterett for 
behandling i Rt. 2000 s. 1739 Pre Finans. Også denne saken gjaldt salg av aksjer ervervet i 
arbeidsforhold. Partnerne i et finansselskap hadde ved spesielle betingelser fått erverve aksjer 
i eget selskap. Aksjene ble solgt med gevinst. Utgangspunktet var det samme som ved Rt. 
2000 s. 758 Kruse Smith, nemlig at fordelen var en aksjegevinst og skulle dermed ikke 
skattlegges som arbeidsinntekt. Høyesterett kom til at det inngikk en gjeldsslettingsklausul i 
aksjekjøpsavtalen. De aktive eiere hadde fått låne kapital av selskapet for å kunne erverve 
aksjene. Lånet ville etter avtalen alltid kunne innfris ved å levere tilbake sine aksjer. 
Salgsprisen var allerede fastsatt uavhengig av en eventuell verdistigning eller et verdifall. 
Høyesterett mente at en slik avtale hadde skattemessige virkninger som opsjoner. Dette er 
fordi vederlaget i større grad kan virke som en opsjonspremie enn en aksjegevinst.  
 
På bakgrunn av mangelen på risiko for kapitalinvestering som vanligvis foreligger ved 
aksjeerverv, kom Høyesterett til at aksjegevinsten måtte klassifiseres som arbeidsinntekt og 
ikke som kapitalgevinst. De ansatte hadde ingen økonomisk risiko knyttet til sin 
aksjonærposisjon.  

                                                
81 Rt. 2000 s. 758 Kruse Smith s. 765 
82 Zimmer (2014a) s. 379 
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Dommene viser at dersom arbeidsgiver har fjernet tapspotensialet, vil utdelinger likevel 
kunne klassifiseres som arbeidsinntekt.83 Det som utgjorde forskjellen i disse sakene er 
hvorvidt det i det hele tatt forelå en tapsrisiko. Det er den minimale tapsrisikoen som i senere 
tid har vært kritisert etter Rt. 2000 s. 758 Kruse Smith. Det er ikke utenkelig at resultatene i 
noen grad kan tilbakeføres til de gjeldende skattytere i sakene: I Kruse Smith-saken gjaldt det 
ansatte i entreprenørselskapet Kruse Smith som totalt ervervet en mindre andel, mens i Pre 
Finans-saken gjaldt det partnere i et finansselskap med store eierandeler og bedre forutsetning 
for å kunne vurdere skattesituasjonen.  
 
3.5 Klassifisering ved både arbeidsinntekt og kapitalinntekt 
 
3.5.1 Prinsippene for beregning etter SEB Enskilda-dommen 
For aktive indirekte eiere vil inntekter skyldes både eierskap og arbeidsinnsats. Da er det et 
poeng å skille ut de deler av inntekten som faller under ulike inntektskategorier. En delt 
klassifisering ble resultatet i Rt. 2009 s. 105 SEB Enskilda. Saken gjaldt inntekter for 
inntektsåret 2002 og 2003, og før skattereformen og innføringen av uttaksmodellene i 2004-
2006. I en prinsipputtalelse i Utv. 2009 s. 1116 legger Skattedirektoratet likevel til grunn at 
prinsippene i SEB Enskilda kan brukes for fastsettelse av størrelsen på den del av inntekten 
som skal klassifiseres som arbeidsinntekt.  
 
Rt. 2009 s. 105 SEB Enskilda gjaldt klassifisering av utdelinger fra indre selskaper til stille 
deltakere som var aktive i selskapet. Et indre selskap er et selskap som ikke opptrer slik 
ovenfor en tredjepart, jf. sel. § 1-2 bokstav c, og skal deltakerlignes, jf. sktl. § 2-2.  Deltakelse 
i det aktuelle indre selskapet forutsatte arbeidsinnsats og deltakerne hadde akseptert 
salgsforbud av eierandelene. Hovedmannen (SEB Enskilda) skulle drive virksomheten i eget 
navn. De stille deltakerne mottok 40 prosent av årsresultatet som sin andel av overskuddet 
selv om de til sammen kun eide 16 prosent. Spørsmålet var i hvilken utstrekning utdelingen 
skulle anses som arbeidsinntekt. Det var i saken snakk om en delvis omklassifisering. 
Utdelingen var dels vederlag for personlig arbeidsinnsats og dels avkastning på investert 
kapital.  
 

                                                
83 Zimmer (2014b) s. 593 
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Spørsmålet om hvor stor del av utdelingen som skulle skattlegges som personinntekt berodde 
på en tolkning av bestemmelsen i sktl. § 12-2 bokstav f om godtgjørelse for deltakers 
arbeidsinnsats. Zimmer (2010) forklarer situasjonen slik84: ”Fordi vilkårene for å beregne 
personinntekt ikke forelå etter reglene slik de den gang var, ville denne inntekten bli skattlagt 
som alminnelig inntekt; det var naturligvis dette man var ute etter å oppnå”. Høyesterett kom 
til at den vesentligste del av utdelingen skulle klassifiseres som arbeidsinntekt. Førstvoterende 
viser i avsnitt 84 til den valgte fremgangsmåte ved svangerskapspermisjon for å illustrere 
sammenhengen mellom arbeidsprestasjon og den bonusen som ble utdelt. Vedkommende 
interessent ble meldt ut av det indre selskapet som eier og var kun ordinær ansatt under 
svangerskapspermisjonen. På den måten ville hovedmannen slippe å betale 
innskuddsavkastning, og avkastningen knyttes direkte til arbeidsprestasjonen.  
 
Dommen i Rt. 2009 s. 105 SEB Enskilda viser til en beregning av en todelt klassifisering av 
vederlaget. Dette blir blant annet omtalt i Folkvord (2013), som forklarer den todelte 
klassifiseringen slik; enten ved å klassifisere inntekten som arbeidsinntekt og det 
overskytende som kapitalinntekt. Eller omvendt, å klassifisere inntekten som kapitalinntekt og 
klassifisere det overskytende som arbeidsinntekt. Sistnevnte betegnes som 
kapitalinntektmetoden, og beregningen baserer seg på aksjonærens andel av kapital 
multiplisert med normalavkastning.85 Det var denne metoden som ble brukt i Rt. 2009 s. 105 
SEB-Enskilda.86 Retten fremholdt at ligningsmyndighetenes valg av 15 prosent avkastning 
korrekt bygget på omstendighetene i saken. Etter dette kontrollerte retten om overskuddet som 
etter ligningsnemndas vedtak var godtgjørelse for arbeid avvek fra det som var 
bransjenormen.87 Ved forholdet mellom arbeid og innskutt kapital viste retten til 
underinstansens sammenfatning av de to bidragene:  
 

"Den meget høye kapitalavkastningen som de stille deltakerne er blitt tildelt på sine 
kapitalinnskudd, står ikke i noe rimelig forhold til den betydningen som disse 
kapitalinnskuddene har hatt for opparbeiding av selskapets overskudd. Den 
økonomiske realiteten er at de stille deltakerne i hovedsak har fått betalt for sin 
arbeidsinnsats, ikke for deres i denne sammenheng beskjedne kapitalinnskudd og 
derav følgende eierinteresser."88 

 

                                                
84 Zimmer (2010) pkt. 5 
85 Folkvord (2013) s. 146, jf. s. 149. 
86 Rt. 2009 s. 105 SEB Enskilda avsn. 94 
87 Rt. 2009 s. 105 SEB Enskilda avsn. 102  
88 Rt. 2009 s. 105 SEB Enskilda avsn. 93 
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De ulike interessentene hadde ulike nøkkelroller i det indre selskapet, og fikk utbetalt ulik 
godtgjørelse for arbeid. I avsnitt 91 viser retten til at avkastning på innskutt kapital må 
fordeles etter eierandel og at det derfor nødvendigvis vil bli den samme for alle 
interessentene. Det er derfor også mulig å sammenholde dette med den godtgjørelse det 
forventes at de ulike ansatte skulle ha. Retten angir at fastsettelsen av den delen av 
overskuddet som med rimelighet kan anses som avkastning på kapital, dermed er et 
hjelpemiddel for å vurdere hvor stor del av overskuddet som må anses vunnet ved arbeid.89  
 
I dommen ble det lagt vekt på at utdelingen utgjorde en svært høy avkastning på den kapital 
som var innskutt. Denne høye avkastningen stod ikke i forhold til den betydning de hadde hatt 
for opparbeidelse av selskapets overskudd.90 Det forelå krav om at deltakelse i selskapet 
forutsatte et ansettelsesforhold og det forelå salgsforbud på andelene. Annenvoterende med 
flertallet viser til førstvoterendes vurdering, og retten kom til at ligningsmyndighetenes vedtak 
berodde på riktig beregning av avkastning.91  
 
Dommen ble avsagt under dissens, 3 mot 2.92 Dissensen gjaldt omfanget av domstolenes 
prøvelsesrett i slike saker og flertallet kom til at domstolene måtte ha full 
overprøvingskompetanse. Dommerne var således enige om klassifiseringsspørsmålet.  
 
Folkvord (2013) benevner denne beregningsmåten som ”kapitalinnteksmodellen”. Dette 
innebærer at kapitalinntekten fastsettes og vil fungere som et hjelpemiddel for hvilken del av 
restvederlaget som er vunnet ved arbeid. Til forskjell fra Folkvords forståelse, omtaler Gjems-
Onstad (2012)93 dette som 15 prosent-regelen: ”Ut fra den 15 %-regelen som ble godtatt i Rt. 
2009 s. 105, skal 15 % av innskutt kapital i det indre selskapet godtas som 
kapitalavkastning”. Begge tar utgangspunkt i en beregning av kapitalinntekt, men Gjems-
Onstad går lenger og presiserer at beregningen ved kapitalinntekt bør tilsvare en 
normalavkastning på 15 prosent. Skattedirektoratet uttaler i Utv. 2009 s. 1116 at prinsippene 
for fastsettelsen av størrelsen på arbeidsvederlaget etter SEB Enskilda-dommen kan 
videreføres, og uttaler seg ikke om hvorvidt disse prinsippene innebærer en videreføring av 15 
prosent-regelen som omtalt i Gjems-Onstad (2012). Det kan imidlertid se ut til at en regel om 
15 prosent avkastning er et syn Gjems-Onstad er alene om. Prinsippet om kapitalmetoden slik 
den er formulert i Folkvord (2013) ble videreført i Rt. 2010 s. 527 BCG. 
 

                                                
89 Rt. 2009 s. 105 SEB Enskilda avsn. 93 
90 Skattedirektoratet (2009a)  
91 Rt. 2009 s. 105 SEB Enskilda avsn. 114  
92 Rt. 2009 s. 105 SEB Enskilda avsn. 111 ff.  
93 Gjems-Onstad (2012) s. 1116 
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3.5.2 Videreføring i BCG-dommen 
Dommen inntatt i Rt. 2010 s. 527 BCG viderefører og bekrefter det som ble fastslått i Rt. 
2009 s. 105 SEB Enskilda. Dommene omhandler utdelinger fra indre selskaper. 
Hovedspørsmålet i saken var om utdelingen fra det indre selskapet i realiteten skulle helt eller 
delvis klassifiseres som arbeidsinntekt.94 Avkastningen på kapitalen var som i SEB Enskilda-
dommen; påfallende høy. Det ble lagt til grunn at den kapital deltakerne hadde skutt inn ikke 
kunne ha hatt en betydning i rimelig forhold til det overskudd som var opparbeidet i selskapet.  
 
Ved ligningen ble hele utdelingen ansett som fordel vunnet ved arbeid. Prinsippene for 
fastsettelsen av arbeidsinntekten i SEB Enskilda-dommen ble videreført i Rt. 2010 s. 527 
BCG. Nemda hadde tatt utgangspunkt i hva som var kapitalavkastningen på den innskutte 
kapital dersom deltakelsen ikke hadde vært betinget av arbeidsplikt. Men i motsetning til SEB 
Enskilda-dommen hadde deltakerne ikke ennå innbetalt kapital. Dette innebar ikke at en del 
av vederlaget kunne anses som kapitalinntekt, men dette vederlaget ville uansett ikke være av 
betydelig størrelse.95 Dommen var enstemmig.  
 
3.6 Foreløpig oppsummering  
Klassifisering av en inntekt som kapitalinntekt eller arbeidsinntekt er hjemlet i stkl. § 5-1 
første ledd, jf. §§ 5-10 (arbeidsinntekt) eller 5-20 (kapitalavkastning), eller sktl. § 5-1 andre 
ledd (kapitalgevinst). Klassifiseringen av den konkrete inntekten er uavhengig av om 
eierskapet er indirekte eller direkte, og beror på en konkret helhetsvurderingen av hva 
inntekten er foranlediget av.  
 
Utgangspunktet for en klassifisering skal dermed tas i en objektiv vurdering av det 
privatrettslige grunnlaget.  Eksempelvis vil et utbytte som utgangspunkt bli skattlagt som 
kapitalinntekt, med mindre det foreligger omstendigheter som tilsier noe annet. Denne 
konkrete helhetsvurderingen beror blant annet på et spørsmål om tilknytning etter den 
overordnede bestemmelsen i § 5-1 første ledd om ”vunnet ved”, og er dermed det eneste 
momentet med direkte forankring i lov. Med grunnlag i tilknytningen kan det utledes et 
moment som stiller spørsmål om hvor inntekten naturlig hører hjemme. Rt. 2000 s. 758 Kruse 
Smith viser til at en naturlig klassifisering vil avgjøre om tilknytningen er tilstrekkelig 
kvalifisert.96 
 

                                                
94 Rt. 2010 s. 527 BCG avsn. 33 
95 Rt. 2010 s. 527 BCG avsn. 51-52 
96 Rt. 2000 s. 758 Kruse Smith s. 770 
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Ellers beror den konkrete helhetsvurderingen av klassifiseringen på en tolkning av den 
gjeldende avtalen og dens betingelser. Først skal avtalens objektive innhold kartlegges og 
tolkes. Rt. 2000 s. 1739 Pre Finans forklarer blant annet at jo mer en avtale objektivt avviker 
fra markedets standardavtaler, jo større grunnlag er det for å omklassifisere inntekten som 
fremgår av avtalen. Videre omtales det i Rt. 2009 s. 813 Gaard/Tveit at dersom det foreligger 
en felles forståelse som avviker fra en objektiv tolkning av avtalen, skal denne subjektive 
forståelse legges til grunn ved vurderingen.  
 
Videre beror den konkrete helhetsvurderingen av klassifisering på et spørsmål om hvem som 
sitter med den økonomiske risikoen for inntektskilden. Dette vises ved blant annet Rt. 2000 s. 
758 Kruse Smith og Rt. 2000 s. 1739 Pre Finans, som viser at dersom det underliggende 
selskapet i realiteten har fjernet den aktive eierens tapspotensiale for økonomisk investering, 
må avkastningen på investeringen klassifiseres som arbeidsinntekt.  
 
Ellers har Rt. 2009 s. 105 SEB Enskilda oppstilt prinsipper ved beregning av klassifisering for 
inntekter som faller under begge inntektskategorier. Dommen gir anvisning på å først fastsette 
kapitalinntekt, og deretter klassifisere resten som arbeidsinntekt. Prinsippet er omtalt i 
Folkvord (2013)97 som kapitalinntektsmodellen. Prinsippene er senere fulgt opp både i 
Høyesterettsdommer og hos skattemyndighetene.  
 
Andre momenter enn hva som fremgår av kapittelet som kan gi grunnlag for en annen 
klassifisering er blant annet om det er eierskapet eller arbeidsinnsatsen som er den 
vesentligste oppgave, eller hvilken utdelingsform fordelen har sitt utspring i.98 Ellers har 
Høyesterett avgjort en sak om aktivt indirekte eierskap i Rt. 2015 s. 628 Solér. Spørsmålet i 
saken gjaldt først og fremst skattelovens virksomhetsbegrep mot en passiv kapitalforvaltning, 
og konkluderer med at aktivt eierskap kan være virksomhet dersom det er aktivitet av 
betydelig omfang.  
 
At momentene som er gjennomgått i første omgang gjelder ved tilfeller som erverv og opphør 
av eierposisjoner, vises ved at løpende utdelinger fra det underliggende selskapet som regel 
innebærer en valgfrihet ved uttaksform. Dette omtales i kapittel 4.  
 

                                                
97 Folkvord (2013) s. 146, jf. s. 149 
98 Rt. 2002 s. 1474 Lundgaard avsn. 37-38 



33 
 

4 De direkte aktive eieres valgfrihet 
 
4.1 Innledning 
Skattemessig kan den direkte aktive eier velge om han vil ta ut arbeidsvederlag eller andel av 
overskudd.  Valgfriheten ble blant annet tatt opp i Skattedirektoratets uttalelse den 24. mars 
2009 inntatt i Utv. 2009 s. 1284 som omhandlet lønnsbeskatning av eiere. Skattedirektoratet 
uttaler at det skal være stor grad av valgfrihet for aktive eiere, og at dette innebærer å ikke 
måtte ta ut arbeidsvederlag eller velge størrelsen på dette. Det skal også være tillatt med uttak 
i form av utdeling eller utbytte uten at dette skal innebære en etterfølgende omklassifisering.99   
 
Direkte aktive eieres valgfrihet gjelder løpende utdelinger på bakgrunn av en eierandel eller 
personlig innsats, som for eksempel utbytte eller lønn. Det gjelder ikke for andre typiske 
inntekter som ved earnout eller erverv av aksjer til underpris.  
 
Formuleringen av valgfriheten blir også tatt opp i brev fra Skattedirektoratet 6. juni 2013 som 
viser til at valgfriheten er et begrenset unntak fra hovedregelen om at tilordning og 
klassifisering skal skje etter de alminnelige regler. Selv om valgfriheten ikke er hjemlet i lov, 
fremstår den som forsvarlig all den tid det ikke er en begrensning av skattyters rettigheter eller 
plikter etter skatteloven.100 
 
4.2 Bakgrunnen for valgfriheten 
4.2.1 Ot.prp. nr. 92 (2004-2005)  
I forarbeidene til skatteloven i Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) omtales bakgrunnen for valgfriheten 
ved uttak for aktive eiere. Finansdepartementet tar utgangspunkt i NOU 2005:2, med 
høringsinstansenes synspunkter.  
 
Utvalget i NOU 2005:2 behandler arbeidsgodtgjørelse etter sel. § 2-26, som skal inngå i 
beregning av personinntekt etter sktl. § 12-2 bokstav f.101 Utvalget viser videre til at 
bestemmelse i sel. § 2-26 kan gi opphav til tilpasninger, og at de samme problemstillingene 
oppstår ved bruk av aksjonærmodellen og lønnsuttak for en aktiv aksjonær.102  
 

                                                
99 Skattedirektoratet (2009b)  
100 Skattedirektoratet (2013b) pkt. 3 
101 NOU 2005:2 s. 48 
102 Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) s. 27 
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Utvalget omtaler gjennomskjæring som en lite hensiktsmessig måte å møte tilpasninger på 
bakgrunn av beregningsgrunnlagenes ulike satsstruktur: ”Det regelbaserte uttaksprinsippet 
bør ikke baseres på bruk av skjønnsbasert kildeprinsipp som en subsidiær sikkerhetsventil.103 
Høringsinstansene peker blant annet på at det er et poeng å samordne satsstruktur for å unngå 
slike ulovlige tilpasninger, da gjennomskjæring kan by på store bevismessige utfordringer.104  
 
Departementet uttaler selv at det er et mål for skjermingsmetoden å bygge bro mellom person- 
og selskapsbeskatningen, ved å innføre skatt på kapitalavkastninger og kapitalgevinster, samt 
å senke marginalskatten på arbeidsinntekt.105 Som konsekvens vil det være av mindre 
betydning for skattyter hvordan inntekten klassifiseres, og lønnsomheten for tilpasninger 
reduseres. Bakgrunnen for de aktive eieres valgfrihet ved uttak fra eget selskap beror altså på 
tilpasningshensyn.  
 
4.2.2 Den totale skattebelastning etter forslag til Statsbudsjettet 2018106 
Lønnsomheten ved skattetilpasninger er som nevnt over blitt redusert på bakgrunn av en mer 
nøytral skattesats for de ulike inntektskategoriene for aktive eiere. De marginale skattesatsene 
for lønn, ekskludert arbeidsgiveravgift, er 46,7 prosent. Satsen for utbytte, inkludert 
selskapsbeskatning og oppjusteringsfaktor, er 46,6 prosent.  
 
I forslaget til statsbudsjettet 2018 vil satsen på den alminnelige inntekt reduseres til 23 
prosent. Både arbeidsinntekt og kapitalinntekt inngår som nevnt i beregningen for alminnelig 
inntekt. Den totale skattebelastning for arbeidsinntekter vil derfor reduseres til den marginale 
satsen på 46,6 prosent. Etter forslaget vil imidlertid ikke marginalsatsen på utbyttebeskatning 
fra aksjeselskaper og utdelinger fra deltakerlignende selskaper endres, selv om alminnelig 
inntekt reduseres. Dette fordi oppjusteringsfaktoren endres fra 1,24 til 1,33. Endringen viser at 
valget av uttaksform vil ha enda mindre betydning enn tidligere, forutsatt at forslaget vedtas.   
 
Virkningen av valgfriheten er dermed ikke betydelig i relasjon til skattesats, men er likevel 
relevant for tidfestingen.  
 

                                                
103 Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) s. 29  
104 Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) s. 29 
105 Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) s. 29 
106 Meld.St.2 (2016-2017) 
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4.3 Begrensning av valgfriheten ved det indirekte eierskapet  
Det legges til grunn i uttalelsen fra Skattedirektoratet inntatt i Utv. 2009 s. 1116 at 
valgfriheten som det ble åpnet opp for i forbindelse med skattereformen 2004-2006 ikke 
gjelder med hensyn til tilordning av inntekten. Uttalelsen gjaldt indre selskaper og 
uakseptable organiseringer. Spørsmålet gjaldt imidlertid de aktive eiernes indirekte eierskap. 
Problemstillingen var derfor hvilket skattesubjekt en inntekt skulle tilordnes.  
 
Det er et grunnleggende prinsipp i norsk skatterett at inntekter skal tilordnes riktig subjekt. 
Uttalelsen drøfter temaet aktivt eierskap gjennom eget holdingselskap, og legger til grunn at 
dette er en tilordningsvurdering, ikke et spørsmål om valgfrihet.  
 
Spørsmål om valgfriheten ved indirekte aktivt eierskap ble tatt opp igjen i en prinsipputtalelse 
om ”Rettstilstanden vedrørende beskatning av aktive eiere” 6. juni 2013, der 
Skattedirektoratet uttaler:  
 

”Skattedirektoratet legger til grunn at den aktive eieren har valgfrihet med hensyn til 
om eller når vedkommende ønsker å ta ut midler fra selskapet, men bare når den 
aktive personen er direkte aksjonær i det selskapet vedkommende er ansatt i (”aktiv 
eier”).”107 

 
Uttalelsen kommenterer den valgfriheten som gjelder, dens innhold og dens yttergrenser. 
Valgfriheten gjelder dermed som unntak fra hovedregelen om klassifisering og tidfesting etter 
skatteloven. Det er kun de direkte aktive eiere som har anledning til å velge hvorvidt det skal 
deles ut arbeidsinntekt og størrelsen på denne. Skattedirektoratet viser her til den tidligere 
uttalelsen i Utv. 2009 s. 1116, som vist til ovenfor, og henviser til tilordningsspørsmålet. 
Spørsmålet om riktig tilordning er ikke endret selv om det etter reformen 2004-2006 er 
valgfrihet ved uttak for aktive eiere.   
 
Hammerich og Høyland (2009) omtaler valgfriheten som en ny liberal praksis som forutsetter 
at eierandelene eies av den aktive eier personlig. Dette vil være praksisen selv om 
holdingselskapet eies 100 prosent av den aktive personlig.108  
 
Valgfrihetens strenge yttergrense kan forklares med at inntekter fortsatt skal tilordnes riktig 
skattesubjekt, og at det ikke skal foreligge en frihet til å velge bort riktig tilordning. 
Vurderingen av tilordning for aktive indirekte eiere blir redegjort for i kapittelet som følger. 

                                                
107 Skattedirektoratet (2013b) pkt. 1.  
108 Hammerich og Høyland (2009) s. 42 
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5 Er det den aktive indirekte eier eller hans holdingselskap 
som skal tilordnes inntekten?   

 
5.1 Innledning  
Det er et grunnleggende prinsipp i den norske skatteretten at inntekter og utgifter skal 
tilordnes riktig skattesubjekt. Reglene om tilordning fremkommer implisitt i de enkelte 
skattereglene.109 Inntekter skal tilordnes det skattesubjekt som er berettiget etter det 
underliggende, reelle rettsforholdet. Dette kan bero på et privatrettslig grunnlag, trygderettslig 
grunnlag eller annet grunnlag.110 
 
Hvis en utdeling skal tilordnes et holdingselskap som ikke driver virksomhet, forutsettes det 
at utdelingen er klassifisert som kapitalinntekt. Upersonlige selskaper kan ikke 
lønnsbeskattes, og arbeidsinntekt kan derfor ikke tilordnes et selskap. Det sentrale i 
tilordningsvurderingen er derfor om det er holdingselskapet eller den fysiske eier som har 
eierskapet til inntekten.   
 
5.2 Tilordningens aktualitet   
I de fleste tilfeller er ikke spørsmålet om tilordning særlig problematisk. Ved utdelinger til 
aktive indirekte eiere kan det likevel oppstå spørsmål om det er den personlige eier eller hans 
holdingselskap som skal beskattes for fordelen fra det underliggende selskapet. 
Tilordningsvurderingen er derfor spesielt aktuell for aktive indirekte eiere. Særlig etter 
innføringen av fritaksmetoden er problemstillingen blitt relevant, da indirekte eierskap kan gi 
et incentiv til omorganiseringer og strukturendringer. Tilordningsspørsmålets aktualitet ble 
formulert i en uttalelse fra Skattedirektoratet inntatt i Utv. 2009 s. 1116:  
 

”Etter innføring av skjermingsmetoden har stille deltagere i en rekke indre selskap 
stiftet holdingselskap, og overført andelene i de indre selskapene til holdingselskapet 
etter overgangsregel e til skatteloven § 2-38. Avkastningen som tidligere tilfalt de 
stille deltagerne er så overført til holdingselskapet, som avkastning på andelen i det 
indre selskap. De personlige deltagerne har fortsatt arbeidsplikt i virksomheten. 
Skattlegging av stille deltakere på bakgrunn av slike tilpasninger i indre selskaper 
etter skattereformen må vurderes konkret i hver enkelt sak.”111 

 

                                                
109 Zimmer (2014a) s. 115 
110 Zimmer (2014a) s. 115  
111 Skattedirektoratet (2009c)  
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I uttalelsen fra Skattedirektoratet den 24. mars 2009 tatt inn i Utv. 2009 s. 1284 som gjaldt 
lønnsbeskatning av aktive eiere i både ansvarlige selskaper og selskaper med begrenset ansvar 
ble det lagt til:  
 

”For øvrig vil Skattedirektoratet bemerke at det fortsatt kan være aktuelt å beskatte 
arbeidende eier av selskap for arbeidsgenerert inntekt, der saken dreier seg om et 
spørsmål om tilordning av inntekt til riktig subjekt. Dette kan for eksempel være saker 
der eieren arbeider for et selskap som vedkommende eier indirekte”112 

 
Ellers blir riktig tilordning lagt til grunn som et grunnleggende prinsipp i Skatte-ABC og 
tilordningens aktualitet ved aktivt, indirekte eierskap fremlagt slik:  
  

”Utføres arbeid for et selskap og godtgjørelsen for denne arbeidsinnsatsen utbetales 
til et annet selskap som eies av den som utfører arbeidet, kan det være aktuelt å endre 
tilordningen, slik at godtgjørelsen behandles som lønn eller arbeidsgodtgjørelse for 
den som utfører arbeidet.”113  

 
5.3 En konkret helhetsvurdering av det underliggende forhold 
Jeg skal nå se på den konkrete utdelingen fra det underliggende selskapet og grunnlaget for 
den. Spørsmålet er hvilken motytelse utdelingen egentlig er betaling for. Svaret beror på en 
konkret helhetsvurdering av det reelle underliggende forhold. I den videre fremstilling skal 
jeg redegjøre for de momentene som inngår i denne vurderingen ved beskatning av aktive 
indirekte eiere.  
 
5.3.1 Hvem er part etter avtalen?  
Det konkrete avtaleforholdet fungerer ikke bare som et moment i klassifiseringsvurderingen, 
men er også viktig for tilordningsvurderingen. Spørsmålet er om det er den fysiske eier eller 
hans holdingselskap som har det reelle eierskapet til utdelingen, vurdert etter de 
underliggende forholdene.  
 

                                                
112 Skattedirektoratet (2009b)  
113 Skatte-ABC (2017) ”Tilsidesettelse” pkt. 4.5.2  
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Et eksempel hvor en indirekte aktiv eier anfører tilordning til holdingselskapet var i Rt. 2009 
s. 813 Gaard/Tveit. Gaard anførte at det var hans eierselskap Gaard Solutions AS som skulle 
tilordnes inntekten:  
 

”Gaard har anført at da det er Gaard Consultants AS som er part i avtalen, utelukker 
det at noen del av restvederlaget kan tilordnes ham som personinntekt. Jeg er ikke 
enig i dette. Arbeidsplikten og karensklausulen var en klar personlig forpliktelse for 
ham selv som hans selskap ikke kunne forplikte ham til overfor kjøperen. I en slik 
situasjon må inntekten tilordnes ham, jf. Zimmer: Lærebok i skatterett, 5. utgave side 
147.”114 

 
Retten kom med andre ord til at den var den indirekte eier som reelt sett var berettiget 
utdelingen. Som vist til i avsnitt 75 ovenfor konstaterer Høyesterett tydelig at den skriftlige 
avtalen ikke gjenspeiler de reelle forholdene, og at inntekten måtte tilordnes Gaard personlig.   
 
Momenter som inngår i tilordningsvurderingen er for eksempel hvem arbeidsavtalen er 
inngått med, hva som er innholdet, hvem som har risikoen for arbeidet og fordelingen av 
ansvar for kostnader.115 Fordi virksomhetsutøvelse ligger utenfor oppgaven og upersonlige 
selskaper ikke kan skattlegges for arbeidsinntekt, vil fordeler etter rene arbeidsavtaler allerede 
ved klassifiseringsspørsmålet ha blitt tilordnet den fysiske eier. Momentene som nevnt i 
uttalelsen gjengitt ovenfor kan derfor ikke inngå i tilordningsvurderingen dersom det er tale 
om inntekt vunnet ved arbeid etter sktl. § 5-10. Som i eksempelet med Rt. 2009 s. 813 
Gaard/Tveit så vil inntekt generert i personlige arbeidsavtaler tilordnes den fysiske skattyter.  
 
Den videre vurderingen av tilordning tar derfor utgangspunkt i avtaler som ikke alene knytter 
seg til arbeidsinntekt.  
 
5.3.2 Realitetene i avtaleforholdet  
Realitetene i avtaleforholdet ble avgjørende i blant annet sakene i Rt. 1971 s. 264 Kielland og 
Rt. 2015 s. 1260 Herkules. Dette viser at realitetene i det underliggende forholdet har vært 
tildelt avgjørende betydning, også ved tilordning av inntekt i flere tiår. Dommene 
kommenteres nedenfor.  
 

                                                
114 Rt. 2009 s. 813 Gaard/Tveit avsn. 75 
115 Skattedirektoratet (2009b) 
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5.3.2.1 Kielland-dommen  
Den underliggende realitet kan også gi grunnlag for tilordning på tross av formelle 
selskapsstrukturer og organiseringer. Dette var spørsmålet i en eldre dom inntatt i Rt. 1971 s. 
264 Kielland. 
 
Dommen omhandlet i utgangspunktet gjennomskjæring ved skatteplanlegging, men har 
uttalelser om vurderingen av tilordning ved sammenfatning av skattesubjektene. Saken gjaldt 
salg av en del av en aksjeportefølje fra en personlig eier (Kielland) til hans heleide 
holdingselskap. Aksjene ble solgt mot ikke-rentebærende gjeldsbrev. Deretter ga han store 
deler av aksjene i holdingselskapet som B-aksjer til sine barn og beholdt A-aksjene selv. B-
aksjene hadde ikke stemmerett på generalforsamling og på den måten beholdt han kontrollen i 
holdingselskapet og derigjennom i den solgte aksjeporteføljen. Kielland hadde hatt rett til å 
kjøpe tilbake B-aksjene fra sine barn på meget gunstige vilkår og aksjene var stilt som 
sikkerhet for hans gjeld. Kielland benyttet deretter holdingselskapets skattefrihet for utbytte til 
å få skattefritt avdrag på sin fordring. Ligningsmyndighetene godtok ikke dette og 
formueslignet Kielland for selskapets overskudd, og inntektslignet han for utbytter til hans 
holdingselskap.  
 
Det var den underliggende økonomiske realitet som ble avgjørende for vurderingen, og den 
formelle selskapsstrukturen ble dermed tilsidesatt ved tilordningen av inntekter. Aksjeposten 
som var overført til holdingselskapet måtte skatterettslig tilordnes Kielland. Høyesterett 
begrunnet domsresultatet med at Kielland hadde fullstendig herredømme over selskapet, og at 
den reelle posisjonen var lik som ved stiftelsen av holdingselskapet. Dette måtte innebære en 
samlet tilordning for selskapet og skattyter.  
 
Dommen i Rt. 1971 s. 264 Kielland er et resultat av en vurdering av det underliggende 
forhold. Dommen viser til at inntekter ikke kan overføres til et annet nærstående skattesubjekt 
med virkning for tilordningen, med mindre dette har en økonomisk realitet.116 
 

                                                
116 Zimmer (2014a) s. 171 
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Slike skattemessige strukturer ved generasjonsskifte er i senere tid blitt kommentert av 
skattemyndighetene i BFU 27/09 hvor en far skulle overføre aksjer fra hans aksjeselskap 
vederlagsfritt til sønnens aksjeselskap ved gavebrev. Uttak av aksjer er i utgangspunktet 
skattefritt etter fritaksmetoden sktl. § 2-38. Det gjaldt imidlertid spørsmål om far kunne 
utbyttebeskattes med hjemmel i reglene om ulovfestet gjennomskjæring. Skattedirektoratet 
kom til at fremgangsmåten ikke kunne innebære skattefrihet, da det var åpenbart at 
hovedformålet med fremgangsmåten var skatteplanlegging. Far brukte sin aksjonærposisjon 
for vederlagsfritt å overføre aksjene. I realiteten var det farens personlige interesser som lå 
bak utdelingen, og overføringen kunne like gjerne skjedd ved utbytte til faren som så 
overførte aksjene videre.117  
 
5.3.2.2 Herkules-dommen  
Utgangspunktet i en vurdering av tilordning ved aktive indirekte eiere tas i hvordan avtalen 
beskriver det underliggende privatrettslige forholdet. Som vist i Rt. 2009 s. 813 Gaard/Tveit 
kan det reelle underliggende forhold avvike fra det formelle avtalegrunnlaget.  
 
I en mye omtalt dom inntatt i Rt. 2015 s. 1260 Herkules var et slikt privatrettslig syn 
utgangspunktet for tilordningsvurderingen. Faktum gjaldt tre privatpersoner (prinsipalene) 
som gjennom egne holdingselskaper stiftet et eierselskap GMT Capital som igjen stiftet 
selskapet Herkules Capital sammen med Ferd AS. GMT eide 60 prosent av Herkules og Ferd 
de resterende 40 prosent. Formålet med Herkules var å drive private equity-virksomhet. 
Herkules etablerte derfor flere investeringsfond (fondene) på Jersey. Lovgivningen på Jersey 
tilsa at hvert fond måtte ha en General Partner med ubegrenset ansvar for forpliktelser, så 
prinsipalene etablerte selskapet PG Holding som sammen med Ferd opprettet en General 
Partner i investeringsfondene. General Partner var eid med 60 prosent av PG Holding og 40 
prosent av Ferd gjennom Ferds selskap Norse Crown Company. General Partner hadde ingen 
eierandeler.  
 
Prinsipalene ble ansatt i Herkules, som inngikk en rådgivningsavtale med investeringsfondene 
representert gjennom General Partner, med krav om et årlig forvaltningshonorar på 2 prosent. 
Det var ellers avtalt at General Partner skulle motta carried interest (resultatbasert 
fondsforvalterlønn)118 satt til 20 prosent av meravkastningen ut over en årlig avkastning til 
investorene på 8 prosent. I saken for domstolene var spørsmålet om carried interest skulle 
tilordnes General Partner eller Herkules. Det var også reist spørsmål om inntekten skulle 
klassifiseres som arbeidsinntekt, og dermed tilordnes de tre prinsipalene.   

                                                
117 USKD-2010-14 
118 Zimmer (2014b) s. 608 
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Førstvoterende dommer Bergsjø med flertallet uttaler:  
 

”Mitt utgangspunkt er etter dette at den skatterettslige klassifiseringen og tilordningen 
av en inntekt må ta utgangspunkt i hva som er den privatrettslige realiteten. Hvis de 
aktuelle disposisjonene er reelle og bindende mellom partene, må de i utgangspunktet 
legges til grunn for beskatningen. Unntak kan bare gjøres hvis det er grunnlag for 
skatterettslig gjennomskjæring etter den ulovfestede omgåelsesnormen eller hvis 
vilkårene i skatteloven § 13-1 er oppfylt.”119  
 

Den som er berettiget etter avtalen skal etter uttalelsen tilordnes inntekten. Dette 
utgangspunktet blir modifisert senere:  
 

”(…) det ikke i seg selv kan være avgjørende at midler er utbetalt i henhold til en 
avtale som er bindende mellom partene. (…) Det må i tillegg kreves at det selskap som 
har mottatt betalingen, i realiteten har ytet et bidrag som kan begrunne denne.”120 

 
Høyesterett kom til at det var General Partner som etter de privatrettslige underliggende 
forhold var riktig skattesubjekt. Dette selv om eiernes arbeidsinnsats hadde bidratt til 
fondenes verdiøkning. Dommen presiserer således vurderingsmomentet om hva som er det 
underliggende rettsforhold. Jeg leser det slik at utbetalinger i henhold til avtalen ikke er 
tilstrekkelig, og at det i gjensidige bebyrdende avtaler er et krav om ytelse mot ytelse som kan 
være avgjørende for tilordningsvurderingen. Flertallet i dommen la til grunn at General 
Partner hadde en ytelse som kunne begrunne utbetalingen, særlig i form av 
investeringsbeslutninger. Dette selv om en betydelig del av verdiskapningen hadde skjedd 
gjennom rådgivning fra Herkules. Førstvoterende viser i avsnitt 66 til at det foreligger en reell 
forretningsmessig begrunnelse for å tilordne inntekten til General Partner og at dette veier 
tungt.  
 
Flertallet går så videre til å vurdere om inntekten skulle klassifiseres som arbeidsinntekt hos 
prinsipalene. Prinsipalene var ledende ansatte i Herkules, og var forpliktet til å yte sin fulle 
arbeidsinnsats, jf. avsnitt 75. Førstvoterende anså dette ikke som tilstrekkelig for å slå fast at 
inntekten skulle regnes som arbeidsinntekt. I avsnitt 81 avslutter førstvoterende med: ”Arten 
av inntekten er fortsatt overskudd fra fondsforvaltningsvirksomheten, som har tilflytt de reelle 
eierne etter eierandel”.  

                                                
119 Rt. 2015 s. 982 Herkules avsn. 50 
120 Rt. 2015 s. 982 Herkules avsn. 64 
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Mindretallet ved dommer Webster kom til samme resultat med en annen begrunnelse. 
Annenvoterende fant at carried interest skulle tilordnes Herkules. Hun tar samme rettslige 
utgangspunkt som førstvoterende: at en fordel skal tilordnes etter det underliggende forhold. 
Hun viser også til førstvoterendes uttalelse om at det ikke er avgjørende hva som er avtalt. 
Annenvoterende konkluderer med at General Partner var skjermet fra vanlige kostnader, at det 
i Herkules ble drevet regulær virksomhet og  at carried interest var et vederlag for denne 
virksomheten. Når det gjelder spørsmålet om arbeidsinntekt kommer hun imidlertid til det 
samme resultat som dommer Bergsjø. Hun konkluderer derfor som Bergsjø, og kommer til at 
ligningsvedtakene hvor inntekten er tilordnet prinsipalene som lønn, var ugyldige.  
 
Jeg leser dommen slik at det er enighet om utgangspunktet for tilordningsvurderingen, 
nærmere bestemt at inntekten tilordnes den som etter reelle underliggende, privatrettslige 
forholdet er berettiget, og at det avtalte ikke er avgjørende for vurderingen. Uenigheten består 
i den konkrete vurderingen av de reelle forholdene. Førstvoterende Bergsjø med flertallet 
finner at General Partner har en tilstrekkelig risiko og innsats som gjør selskapet berettiget til 
carried interest, mens dommer Webster utgangspunkt i hvor inntekten er generert. Flertallet 
og mindretallet er med andre ord ikke uenige om realiteten som sådan, men uenige om hva 
realiteten betyr og hvem som i realiteten har foranlediget inntekten. Selv om General Partner 
ikke i hovedsak står for det underliggende forarbeid, er det styret i General Partner som sitter 
med beslutningsansvaret og det kan synes som at det er dette førstvoterende mener 
investorene i bunn og grunn betaler for. Førstvoterende synes å operere med minstekriterier 
for realiteten av verdiskapningen, som innebærer at beslutningen ligger hos General Partner, 
at partene har laget en formell struktur og forholdt seg til den. Annenvoterende går imidlertid 
dypere i vurderingen av den underliggende realiteten og baserer sin vurdering enda mer på 
den reelle verdiskapning og mindre på den formelle.  
 
Zimmer (2016)121 omtaler bruken av ”realiteten” i domsargumentasjonen for både flertallet og 
mindretallet. Både flertallet og mindretallet påberoper seg realiteten i avtalen i sine 
vurderinger, men Zimmer stiller spørsmål om hva henvisningene til realiteten egentlig 
refererer seg til. Uttrykket ”reelt” kan dekke over forskjellige ting og skape uklarhet. Det er 
blant annet klart at dommer Bergsjø og dommer Webster ikke mener det samme med det 
”reelle” forholdet da de kom til ulike resultater. Zimmer forklarer at termen nærmest virker 
som et hedersord og at det i norsk rettstradisjon er bedre å være realist enn formalist.122 

 

                                                
121 Zimmer (2016) pkt. 4 
122 Zimmer (2016) pkt. 4 
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I dommens avsnitt 94 tar annenvoterende opp uttrykket ”beløpet i sin helhet”, i forbindelse 
med det faktum at carried interest er en bonus knyttet til Herkules’ vellykkede rådgivning, og 
at fordelen derfor nødvendigvis i alle fall delvis måtte gjennom Herkules. Dette blir imidlertid 
ikke videre vurdert. Zimmer (2016) leser dette dithen at dommer Webster mener det kunne 
vært utgangspunkt for en delvis tilordning, men dette forfølges ikke videre, verken av 
annenvoterende eller i vurderingen ved Zimmer.123  
 
Jeg leser dette slik at dommen opererer med en tilordning av ”alt eller ingenting”, med andre 
ord at alt skal tilordnes ett subjekt, og ikke at det differensieres mellom ulike inntekter som 
kunne vært tilordnet ulike subjekter. Herkules-dommen viser til at det har vært mange 
faktorer involvert i verdiskapningen, ikke bare prinsipalenes arbeidsinnsats alene. Spørsmålet 
er om det ikke kunne vært oppstilt en mulighet for en delvis tilordning av inntekten, på 
samme måte som Rt. 2009 s. 105 SEB Enskilda oppstiller prinsipper for en delt klassifisering 
av inntekt.  
 
5.3.3 Hvilken aktør står som den mest sentrale innsatsfaktor?  
Et annet moment i tilordningsvurderingen ved indirekte eierskap er hvilken aktør som står 
som den mest sentrale innsatsfaktor ved den aktuelle fordelen. På dette punkt kan det vises til 
dommen inntatt i Rt. 2001 s. 1049 A Trading. Spørsmålet gjaldt tilordning av 
virksomhetsinntekt til en virksomhetsutøver.  
 
Saken gjaldt gyldigheten av ligningsvedtak og reiste spørsmål om tilordning. Vedtak ved 
endringssak økte ligningen for A Trading med over 32 millioner kroner. Bakgrunnen var A 
Tradings rolle i omsetning av fisk. Pengestrømmen gikk gjennom to utenlandske firmaer og 
spørsmålet var om A Trading bare bistod i omsetningen av fisk, eller om det var A Trading 
selv som i realiteten omsatte fisken. Lagmannsretten uttalte innledningsvis i 
underrettsdommen at:  
 

”De avgjørende kriterier for hvem som var virksomhetsutøver, er hvilken av aktørene 
innenfor omsetningskjeden som representerte de mest sentrale og betydningsfulle 
innsatsfaktorer og funksjoner i det omsetningsleddet som inntektene refererte seg til 
(…)”124 
 

                                                
123 Zimmer (2016) pkt. 4 
124 Rt. 2001 s. 1049 A Trading s. 1056 
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Høyesterett la til grunn at dette var et korrekt rettslig utgangspunkt og bygget sin vurdering på 
det. Vurderingstemaet for tilordningsspørsmålet kan omformuleres til å gjelde spørsmål om 
hvilken aktør som har nærmest tilknytning til den inntekten som er utdelt, jf. Zimmer 
(2002).125 Dette må ikke forveksles med tilknytningskravet ved klassifiseringsspørsmålet, der 
det er snakk om hvilken inntektskategori fordelen skal plasseres i. Zimmer (2002) omtaler 
utgangspunktet i teorien om det privatrettslige underliggende forhold og at dette kan syns 
uklart og at dette gir dommen preg av å analysere innsatsfaktoren i større grad enn å vurdere 
avtaleverket som grunnlag for utdelingen.126  
 
5.4 Foreløpig oppsummering   
På bakgrunn av den rettspraksis det er redegjort for, med henvisning til de gjeldende 
vurderingsmomentene, synes det som om det er lite å hente i å legge utdelinger fra det 
underliggende selskapet direkte i holdingselskaper der inntekten knytter seg til den fysiske 
eier personlig. Eksempelvis vil arbeidsinntekt nødvendigvis tilordnes den fysiske eier. Også 
inntekter som er utdelt på bakgrunn av formelle eierposisjoner kan tilordnes den fysiske eier 
dersom den underliggende realiteten tilsier at dette er riktig skattefastsetting, jf. Rt. 1971 s. 
264 Kielland, Rt. 2009 s. 813 Gaard/Tveit og Rt. 2015 s. 1260 Herkules. Den fysiske eier kan 
også tilordnes en inntekt på bakgrunn av eierposisjon dersom det er hans personlige 
arbeidsinnsats er den sentrale innsatsfaktor etter de reelle forhold, jf. Rt. 2001 s. 1049 A 
Trading.  
 
Ved det aktive indirekte eierskapet vil tilordningsspørsmålet ofte fremstå som særlig relevant. 
Et eksempel er aksjesalg som omtalt i blant annet Rt. 2009 s. 813 Gaard/Tveit. Etter 
fritaksmetoden kan aksjesalget skattefritt overføres til holdingselskapet. Problemet oppstår 
der deler av vederlaget beror på eiers fremtidige personlige innsats. Fritaksmetoden får da 
ikke anvendelse for deler av vederlaget og dette må i tillegg beskattes hos den personlige 
skattyter. Dersom skattyter overfører hele vederlaget direkte til sitt holdingselskap, vil 
effekten være at deler vil være skattefritt og deler vil være skattlagt som arbeidsinntekt hos 
eier, selv om alle midlene blir lagt til holdingselskapet. Hva som skjer med utdelinger fra 
holdingselskapet som kan tilbakeføres til midler som allerede er skattlagt hos den aktive eier, 
blir behandlet i neste kapittel. 
 

                                                
125 Zimmer (2002) pkt. 7  
126 Zimmer (2002) pkt. 7 
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6 Myndighetenes etterfølgende behandling etter 
omklassifisering eller endret tilordning 

 
6.1 Innledning 
En endret tilordning eller omklassifisering vil kunne medføre en dobbeltbeskatningssituasjon. 
En endret skattefastsetting kan innebære at en utdeling overført til holdingselskapet blir 
skattlagt hos den aktive indirekte eier. Utdelinger fra holdingselskapet til den fysiske eier er 
som hovedregel skattepliktig. Det kan dermed oppstå en dobbeltbeskatningssituasjon, idet 
skattyter etter loven vil kunne bli beskattet både for utdelinger til holdingselskapet og deretter 
for utdelinger fra holdingselskapet. I fremstillingen som følger redegjøres for 
skattemyndighetenes praksis for å unngå slik dobbeltbeskatning. 
 
6.2 Hjemmel for endring av skattefastsetting 
 
6.2.1 Skatteforvaltningsloven § 12-1 
Det rettslige grunnlaget for skattemyndighetenes adgang til endring av inntektsfastsetting er 
sktfvl. § 12-1.  
 
 ”§ 12-1. Endring av skattefastsetting mv.  

(1) Skattemyndighetene som nevnt i § 2-7, kan endre enhver skattefastsetting når 
fastsettingen er uriktig (…)”  
 

Bestemmelsen er en videreføring av den eldre og nå opphevede ligningsloven § 9-1. 
Forarbeidene forklarer at formålet med den nye loven skal være å styrke skattyternes 
rettssikkerhet samt å forenkle og harmonisere regelverket. Den nye skatteforvaltningsloven er 
i all hovedsak en videreføring av gjeldende rett.127 
 
Skatteforvaltningslovens kapittel 12 regulerer skattemyndighetenes adgang og plikt til å endre 
skattyters tidligere skattefastsettinger uten klage fra skattyter selv. Den skattepliktige skal 
etter lovens kapittel 9 fastsette egen skatt, og en endring er et resultat av myndighetenes 
vurdering. En skattyter kan imidlertid klage på denne endringen etter kapittel 13.  
 

                                                
127 Prop. 38 L (2015-2016) s. 11 
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Bestemmelsen i sktfvl. § 12-1 gir skattemyndighetene diskresjonært skjønn til å endre en 
skattefastsetting. Skjønnet fremgår av bestemmelsens formulering om ”…kan endre” (min 
understrekning).128 Endringen kan skje både til gunst og til ugunst for den personlige 
skattyter, og bestemmelsen gjelder også for endring av endringsvedtak.129 
Skattemyndighetene plikter å ta alle opplysninger med i skjønnsfastsettingen av det faktiske 
grunnlaget,130 også den informasjon som taler til ugunst for skattyter.131   
 
Etter sktfvl. § 12-1 andre ledd skal den skjønnsmessige vurderingen ta hensyn til den 
skattepliktiges forhold, den tid som er gått, spørsmålets betydning og sakens opplysning. 
Oppregningen er ikke uttømmende, jf. § 12-1 andre ledd. Ved omklassifiseringer og endret 
tilordning for aktive indirekte eiere vil det oppstå et spørsmål om dobbeltbeskatning av den 
aktuelle utdeling. Forbudet mot dobbeltbeskatning er sterkt forankret og spørsmålets 
betydning har tidligere gått på tvers av andre prosessuelle regler i skatteretten, jf. Rt. 2015. S. 
982 Barlaup, som vil omtales i den videre fremstillingen.   
 
En endret skattefastsetting skal settes til det som fremstår som riktig løsning ut fra det faktiske 
forhold, jf. sktfvl. § 12-2 andre ledd. Dette er uavhengig av om det fastsettes positiv eller 
negativ inntekt.132 En omklassifisering eller endret tilordning vil av skattemyndighetene være 
basert på det reelle grunnlag. I Rt. 2008 s. 1307 Alvdal Bygg viste retten til at det ikke var 
spørsmål om gjennomskjæring, men spørsmål om omklassifisering der avtalens betegnelse 
måtte vike for en riktig skattefastsettelse. 133  
 
Ved gjennomskjæring kan myndighetene pålegge eier å ta ut fordel i form av arbeidsinntekt 
dersom vedkommende har hatt en personlig arbeidsinnsats.134 Dette har vært omtalt som 
tvangslønn, og hjemmel for dette er i tilfelle i sktl. § 13-1. Likevel uttalte Skattedirektoratet i 
Utv. 2009 s. 1284 at lovfestet gjennomskjæring etter § 13-1 normalt ikke skal anvendes for 
aktive eiere.  
 

                                                
128 Stoveland (2017) Note 517  
129 Stoveland (2017) Note 517 
130 Prop. 38 L (2015-2016) s. 166 
131 Prop. 38 L (2015-2016) s. 172 
132 Prop. 38 L (2015-2016) s. 172 
133 Rt. 2008 s. 1307 Alvdal Bygg avsn. 23 
134 Andersen (sitert 02.11.2017)  
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Gjennomskjæring etter den ulovfestede omgåelsesnormen faller utenfor denne oppgavens 
problemstilling. Men som det fremgår av Alvdal Bygg kan skattemyndighetene gå inn i 
skattefastsettingen og endre denne selv om det ikke foreligger noe illojalt forhold fra 
skattyters side.135  
 
6.2.2 Utvidelse av endringsfristen  
Den gamle fristen for endringer av skattefastsettelse etter ligningsloven var to år, og har etter 
ikrafttredelsen av skatteforvaltningsloven 2017 økt til fem år, jf. sktfvl. § 12-1. For oppgavens 
del betyr den nye fristen at kompliserte klassifiseringer og tilordninger i større grad vil kunne 
bli utsatt for endring fra skattemyndighetenes side. Skattemyndighetenes etterfølgende 
behandling ved endret skattefastsetting for aktive indirekte eiere er dermed mer aktuell.  
 
Under høringsrunden136 for den nye skatteforvaltningsloven var det mange som omtalte den 
nye femårsfristen for endringer. Advokatforeningen og andre ga uttrykk for at det ikke er et 
behov som begrunner den utvidede endringsfristen. Oppsummert fremkommer det i 
høringsrunden at den nye fristen anses å gi lavere rettsikkerhet for den personlige skattyter. 
De ulike uttalte synspunktene om dette har fremholdt at det oppstår ubalanse mellom 
myndighetenes og skattyters adgang til å endre en skattefastsetting.137 Skatteyter selv har 
mulighet til å endre sin skattefastsetting i opptil tre år, jf. sktfvl. § 9-4 andre ledd. Etter 
departementets syn var det imidlertid behov for å forenkle og samordne de frister som skulle 
gjelde, og dette var bakgrunnen for endringen, jf. Prop. 38 L (2015-2016) s. 176.   
 
6.3 Følger av endret skattefastsetting  
For den aktive indirekte eier skal den totale skattebelastning ikke nødvendigvis innebære 
betydelige forskjeller i sats ved omklassifisering eller endret tilordning. Hva som er den 
ønskelige skatteklassifiseringen kan for eksempel bero på det utdelende selskapets likviditet, 
om skattyter ønsker å ha pensjonsgivende inntekt eller mulighetene for utsatt skatt.   
 
En endret skattefastsetting for inntekt til holdingselskapet ved omklassifisering til 
arbeidsinntekt legger også opp til en endret tilordning. Arbeidsinntekt kan ikke tilordnes 
selskaper, jf. sktl. §§ § 12-2 bokstav a, jf. 5-10. Dette gjelder med unntak for personlige 
næringsdrivende i enkelpersonsforetak, jf. sktl. § 12-2 bokstav g. Den endrede 
skattefastsetting kan også gjelde endret tilordning selv om inntekten ble klassifisert som 
kapitalinntekt, som behandlet i kapittel 5.  
 
                                                
135 Andersen (sitert 02.11.2017)  
136 Prop. 38 L (2015-2016) s. 175 
137 Prop. 38 L (2015-2016) s. 175 
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De faktiske følger av en slik endret skattefastsetting kan bli at den personlige aktive eier blir 
skattlagt for et beløp som er direkte tilflytt hans holdingselskap. Dette innebærer at den 
personlige eier blir skattepliktig for midler han ikke har direkte tilgang til. Det kan dermed 
oppstå en situasjon der skattyter har betalt skatt for et beløp som ligger i holdingselskapet, og 
spørsmålet er hvordan myndighetene unngår dobbeltbeskatning ved en senere utdeling fra 
holdingselskapet.  
 
Det er imidlertid ikke slik at den fysiske eier nødvendigvis har midlene til å betale det 
skattepliktige beløp. Bakgrunnen for kontantprinsippet ved tidfesting av arbeidsinntekt er 
blant annet at lønnsmottakere bruker den lønnen de mottar for å betale ned det skattepliktige 
beløpet. En tenkelig situasjon blir dermed at den aktive eier blir nødt til å ta ut midler fra sitt 
holdingselskap for å kunne betale det skattepliktige beløp.   
 
I slike situasjoner har skattemyndighetene tatt i bruk en praksis omtalt som skattemessige 
”tilgodelapper”. Begrepet er tatt fra møte i International Fiscal Association (IFA) 2016, og er 
brukt i BFU 12/13 av innsender, men har ingen rettskildemessig vekt og benyttes bare som et 
beskrivende begrep.  
 
Følgene av endret tilordning eller omklassifisering kan vises i figuren under. Figuren viser at 
dersom en omklassifiserer kapitalinntekt til arbeidsinntekt vil utdelingen fortsatt ligge hos 
holdingselskapet, mens skatteplikten vil ligge hos den fysiske eier. Det samme gjelder ved 
endret tilordning av kapitalinntekt.  

 
Figur 5. Fordelen ligger i holdingselskapet men skatteplikten ligger hos den fysiske eier 

 



49 
 

6.4 Forbudet mot dobbeltbeskatning  
 
6.4.1 Utgangspunkt 
Det er et viktig prinsipp i norsk skatterett at samme inntekt ikke skal beskattes flere ganger. 
Forbudet er omtalt i rettspraksis og ble ansett for å være utledet av den tidligere skatteloven 
1911 § 17 første ledd som gjaldt skattested. Bestemmelsen ble oppfattet som et generelt 
forbud, men dens yttergrense var uklar.138 Innholdet i skatteloven av 1911 § 17 fremgår nå 
etter den lovtekniske endringen i 1999 av § 3-1 første ledd.139 Bestemmelsen har fått ny 
ordlyd, men endringen var ikke tiltenkt å gjøre materielle endringer i bestemmelsen.140  
 
Zimmer (2014) viser til at forbudet mot dobbeltbeskatning fungerer som et hensyn ved 
fortolkning av gjeldende skattelov.141 Hensynet har stor betydning, men har i dommer som 
blant annet Rt. 1957 s. 1087 Idsøe ikke vært avgjørende for domsresultatet.  
 
Etter skattereformen 2004-2006 og innføringen av de ulike modellene for skattlegging av 
utdelinger mellom selskaper og deltakere, fikk hensynet til forbudet mot dobbeltbeskatning en 
sterkere forankring.142 Zimmer og BA-HR (2014) omtaler imidlertid forbudet som 
omdiskutert, og at det ikke er enighet om hvorvidt og i hvilken utstrekning slik 
dobbeltbeskatning bør forebygges.143 
 
6.4.2 Barlaup-dommen  
I dommen inntatt i Rt. 2015 s. 982 Barlaup ble forbudet mot dobbeltbeskatning satt i nytt lys. 
Zimmer (2016) omtaler Barlaup-dommen som Høyesteretts mest prinsipielle året 2015.144 
Hovedspørsmålet var hvorvidt en inntektspost kunne skattlegges to ganger hos samme 
skattesubjekt. Forbudet var tidligere derfor neppe absolutt.  
 

                                                
138 Omholt (1999) note 50  
139 Ot.prp. nr. 86 (1997-98) s. 41 og Rt. 2015 s. 982 Barlaup avsn. 33 
140 Ot.prp. nr. 86 (1997-98) side 6 
141 Zimmer (2014a) s. 59 
142 Zimmer (2014b) s. 275 
143 Zimmer (2014b) s. 275 
144 Zimmer (2016) pkt. 2 
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Saken gjaldt en endret ligning av inntektsåret 2005. Den gjeldende inntekten hadde skattyter 
oppgitt i inntektsåret 2006. Barlaup som ansatt og aksjonær hadde i mange år levert 
selvangivelsene med betydelig forsinkelse. I etterkant av et bokettersyn i selskapet Barlaup 
var aksjonær i ble hans inntekt i året 2005 økt med 2 500 000 kr. Barlaup klaget over vedtaket 
og anførte at dette beløpet allerede var tatt med i ligningen for året 2006, og fremhevet at 
dette ville innebære dobbeltbeskatning. Skatteklagenemda bemerket at dersom skattyter 
mente at ligningen for 2006 inneholdt inntekter fra 2005 måtte han derfor påklage ligningen 
for 2006. Nemda viste til at de ikke kunne fravike skattelovens regler om innvinning og 
tidfesting.145  
 
Skatteklagenemdas svar på Barlaups klage er et uttrykk for hvordan myndighetene tidligere 
har sett på skattelovens alminnelige regler, og hvordan det er opp til skattyter selv å påklage 
feil i ligninger. Barlaup anmodet om at ligningen for 2006 skulle endres, men Skatt Sør avslo 
på bakgrunn klagefristen som etter ligningsloven § 9-2 nr. 9 var utløpt da det var gått mer enn 
ett år siden vedtaket ble truffet. Skatt Sør fant heller ikke grunnlag for å ta opp endringssak 
etter ligningsloven § 9-5.  
 
Anken til Høyesterett ble begrenset til kun å gjelde spørsmålet om dobbeltbeskatningen måtte 
bety at vedtaket for ligningsåret 2005 var ugyldig.146 Partene var imidlertid enige om at en del 
av ligningen for 2005 omfattet inntekter som allerede fremgikk av ligningen i 2006.  
 
Høyesterett tok utgangspunkt i prinsippet om forbudet mot dobbeltbeskatning.147 
Førstvoterende uttaler i avsnitt 37 at et vedtak om å flytte en inntekt fra et år til et annet reelt 
sett berører begge årene, og at forbudet mot dobbeltbeskatning da betyr at ligningen for året 
2006 burde blitt tilsvarende redusert. Videre i avsnitt 38 uttaler førstvoterende at: ”Det ikke av 
forbudet mot dobbeltbeskatning kan utledes noen krav til hvordan dobbeltbeskatningen skal 
unngås.” Førstvoterende legger imidlertid til grunn at uansett hvilken fremgangsmåte 
skattemyndighetene benyttet for å unngå skattlegging av inntekten flere ganger, ville skattyter 
uansett ha hatt klage- og søksmålsrett. Høyesterett opphevet skatteklagenemdas vedtak, og 
kom til at inntekten var beskattet to ganger.  
 
Det kan synes som om Høyesterett  mener forbudet mot dobbeltbeskatning på dette punkt 
veier tyngre enn andre regler etter skatteloven om innvinning og tidfesting, samt prosessuelle 
regler etter skatteforvaltningsloven (tidligere ligningsloven).  
 
                                                
145 Rt. 2015 s. 982 Barlaup avsn. 5 
146 Rt. 2015 s. 982 Barlaup avsn. 12 
147 Rt. 2015 s. 982 Barlaup avsn. 26 
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Staten pekte på at det var Barlaup selv som hadde skapt situasjonen hvor en inntekt kunne 
dobbeltbeskattes. Han var ansvarlig for forsinket selvangivelse hvert år. På bakgrunn av 
denne anførselen uttaler førstvoterende:  
 

”Denne typen opptreden fra en skattyters side kan gi grunnlag for skjønnsligning og 
sanksjoner etter loven, men kan ikke gi grunnlag for å fravike forbudet mot 
dobbeltbeskatning uten særlig lovhjemmel. Slik hjemmel kan jeg ikke se at det er.” 148 

 
Høyesterett legger med andre ord til grunn at selv om skattyter er å bebreide, og selv har skapt 
dobbeltbeskatningssituasjonen, så kan ikke det veie tyngre enn selve forbudet.  
 
Zimmer (2016)149 forklarer at dommens resultat må antas å ha tilsvarende konsekvenser for 
andre mulige situasjoner med dobbeltbeskatning. I vårt tilfelle hvor en aktiv indirekte eier er 
beskattet for en utdeling til holdingselskapet, er det spørsmål om hvordan skattemyndighetene 
skal unngå dobbeltbeskatningssituasjonen.  
 
6.5 Skattemyndighetenes praksis  
 
6.5.1 Skattemyndighetenes ansvar  
Rt. 2015 s. 982 Barlaup gir uttrykk for at det er skattemyndighetenes eget ansvar å unngå 
dobbeltbeskatning, selv om det er skattyter selv som kan bebreides og selv om dette går på 
tvers av andre skatteregler. Det seneste eksempelet er en dom i Borgarting lagmannsrett 31. 
oktober 2017. Saken gjaldt flere vedtak om formuesskatt og inntektsskatt, og NOKUS-reglene 
er sentrale i dommen. Av relevans er først og fremst lagmannsrettens henvisning til Barlaup-
dommen som taler for at myndighetene skal tolke skatteloven slik at dobbeltbeskatning 
unngås.150 
 
6.5.2 Tillegg i inngangsverdi 
Etter Rt. 2015 s. 982 Barlaup kom Skattedirektoratet med en uttalelse den 22. februar 2016. 
Uttalelsen redegjør for hvordan skatteetaten skal forholde seg til ulike typetilfeller hvor 
dobbeltbeskatning kan foreligge.151  
 

                                                
148 Rt. 2015 s. 982 Barlaup avsn. 40 
149 Zimmer (2016) pkt. 2  
150 LB-2016-91081 
151 Skattedirektoratet (2016) 
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Uttalelsen 22. februar 2016 viser til retningslinjer for etterbehandling av blant annet 
skjønnsmessig fastsetting av ”tvangslønn” etter sktl. § 13-1, tilbakebetaling av ulovlig utbytte 
etter aksjeloven, eller det aktuelle tilfellet, som omfatter endret tilordning. Uttalelsen viser til 
Utv. 2009 s. 1116152 om indre selskaper og uakseptable skatteopplegg og bruker dette som 
eksempel på hvordan en endret tilordning kan by på problemstillinger om dobbeltbeskatning. 
Skattedirektoratet forklarer praksisen for endret tilordning slik:  
 

”Når aksjonæren er skattlagt for et beløp som har tilfalt selskapet, skal han 
skattemessig anses for å ha innbetalt utbyttebeløpet til selskapet. Beløpet tillegges 
inngangsverdien på aksjene og behandles som innbetalt kapital.”153 

 
Når en aktiv indirekte eier er skattlagt for det beløp som tilfalt hans holdingselskap som 
mellomledd, skal vedkommende etter uttalelsen fra Skattedirektoratet 22. februar 2016 anses 
for å ha innbetalt dette beløpet som kapital. Det innebærer at beløpet skal legges til 
inngangsverdien på de eierandelene skattyter har. Zimmer (2014) hevder at det må oppstilles 
en alminnelig regel om tillegg i inngangsverdi. Denne regel må oppstilles på bakgrunn av 
forbudet mot dobbeltbeskatning.154  
 
Utgangspunktet for eierandelers inngangsverdi skal settes til det beløp andelen ble kjøpt for. 
Inngangsverdien suppleres med kostnader i forbindelse med kjøpet. Inngangsverdien har 
betydning for blant annet gevinst og tap ved salg av eierandel og tilbakebetaling av innbetalt 
kapital, jf. sktl. §§ 10-11, jf. § 10-35 og §§ 10-32, jf. 10-31. For aksjer ervervet ved underpris 
vil inngangsverdien settes til kjøpsprisen med tillegg av det beløp som er skattlagt.155 
Skatteposisjonene ved inngangsverdi behøver ikke å samsvare med selskapsrettslig innbetalt 
kapital.156 
 
Den skatterettslige hovedregel for gevinst- og tapsberegning er hjemlet i sktl. § 10-32. Ved 
salg skal aksjens utgangsverdi (salgsbeløp) trekkes fra inngangsverdien, og differansen 
mellom disse er grunnlaget for gevinstbeskatning eller tapsfradrag. Jo høyere inngangsverdi, 
jo lavere blir gevinstbeskatningen. På den annen side, hvis inngangsverdien er høy, blir 
tapsfradraget også desto høyere.  
 

                                                
152 Skattedirektoratet (2009c)  
153 Skattedirektoratet (2016)  
154 Zimmer (2014a) s. 296 
155 Skatte-ABC (2017) ”Aksjer – ansattes erverv til underpris” 
156 Gjems-Onstad (2012) s. 520  
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Tilbakebetaling av innbetalt kapital herunder overkurs er en skattefri utdeling fra 
aksjeselskapet, jf. sktl. § 10-11. Dette beror imidlertid på en selskapsrettslig beslutning og er 
ikke en skattemessig valgfrihet som sådan. Konsekvensen av skattefri tilbakebetaling er at 
aksjens inngangsverdi synker tilsvarende, jf. § 10-11. En aksjonær kan innenfor de 
selskapsrettslige rammer på bakgrunn av dette velge om skattefriheten ved inngangsverdien 
skal benyttes ved utdeling eller salg. 
 
På denne måten vil en økt inngangsverdi på bakgrunn av et allerede skattlagt beløp gi den 
aktive eier en skattefri utdeling fra sitt eget holdingselskap.  
 
6.6 Refleksjoner  
Rt. 2015 s. 982 Barlaup gir først og fremst uttrykk for forbudet mot dobbeltbeskatning som 
har vært gjeldende rett siden tidlig 1900-tallet. Det er opp til skattemyndighetene å etterfølge 
dette prinsippet. Økning i inngangsverdi synes som en effektiv måte å imøtekomme Barlaup-
dommens prinsipper og er en pragmatisk måte å løse en eventuell 
dobbeltbeskatningssituasjon. Økning i inngangsverdi er imidlertid ikke eneste løsningen for 
mulige dobbeltbeskatningssituasjoner, og er ikke en konsekvent praksis men mer sett på som 
en mulig løsning.157  
 
I flere år har en lignende løsning vært inntatt i Skatte-ABC ved tilbakebetaling av ulovlig 
utdelt utbytte. Dersom det er utdelt utbytte i strid med de formelle reglene i aksjeloven vil det 
foreligge tilbakebetalingsplikt etter loven, men utbytte kan likevel anses innvunnet og bli 
skattepliktig hos aksjonær. Det kan etableres en fordring på tilbakebetalingen som gjøres opp 
ved å motregne ved neste utbyttebeslutning.158 Jeg leser dette slik at skattemyndighetene 
mener at tilordnet skatt hos eier etablerer et regresskrav mot holdingselskapet, som igjen kan 
utbetales skattefritt. 
 

                                                
157 Sande (2017)   
158 Skatte-ABC (2017) ”Aksjer - Utbytte” pkt. 3.4 
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Ellers har myndighetene i BFU 12/13 blitt kritisert fordi de la til grunn at det ikke forelå et 
dobbeltbeskatningstilfelle.159 Skattyter hadde to selskap, og overførte vederlagsfritt det ene 
selskapet til det andre. Han hadde en potensiell gevinst i det overførte selskapet som nå falt 
inn under fritaksmetoden. Dette godtok ikke skattemyndighetene og skattla skattyter for 
gevinsten overført til selskapet hans etter sktl. § 13-1. Gevinsten lå imidlertid fortsatt i det 
overtakende selskapet. Senere uttak skulle fortsatt beskattes som ordinært utbytte. 
Utgangspunktet er at uformelle kapitalinnskudd under ”annen innskutt kapital” er en gave til 
selskapet og at midlene har skiftet eier. Det kan stilles spørsmål ved om dette er en god 
løsning.   
 
Skattedirektoratet viser til en ikke-regulert løsning begrunnet i forbudet mot 
dobbeltbeskatning. Det kan tenkes at det hadde vært hensiktsmessig for lovgiver å som 
regulere skattefri utdeling, for å sikre hensyn som forutberegnelighet og forenkling av 
myndighetspraksis. Likevel er de praktiske tilfellene ikke så like at det er enkelt å oppstille et 
generelt regelverk.  
 

                                                
159 Sande (2017) 
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7 Oppsummering  
Klassifiseres inntekten som kapitalinntekt og det inngår i fritaksmetoden etter sktl. § 2-38 
fordi inntekten tilordnes holdingselskapet, kan skattesatsen på utdelingen bli så lav som 0 
prosent, inntil skatt kommer ved senere uttak.160 Med andre ord vil den aktive eier i realiteten 
oppnå betydelig utsettelse på skatt ved et indirekte eierskap. Det er i hovedsak dette som er 
grunnen til at aktivt indirekte eierskap både kan være lønnsomt, men også i en større grad 
være utsatt for overprøving fra skattemyndighetene. Dette blir særlig aktuelt etter at utsettelse 
av fristen for endring av skattefastsetting kom med den nye skatteforvaltningsloven § 12-1.  

 
Lønnsomheten ved klassifisering av inntekten som kapitalinntekt er søkt redusert ved høyere 
skatt på utbytter/utdelinger og lavere skatt på lønn. Dette er bakgrunnen for den valgfrie 
klassifisering av løpende inntekter for de aktive eiere. Det indirekte eierskapet kommer 
imidlertid i veien for valgfriheten, og prinsippet om riktig tilordning skal være avgjørende. På 
dette punkt må det foretas en konkret helhetsvurdering av klassifisering av inntekten. Det 
samme gjelder inntekter som refererer seg til erverv eller opphør av en eierposisjon.  
 
Som vist til i oppgaven beror den konkrete helhetsvurderingen ved klassifisering og tilordning 
særlig på hva som er det reelle underliggende rettsforholdet.  
 
En omklassifisering eller endret tilordning kan resultere i at en inntekt som er skattlagt hos 
den aktive indirekte eier, ligger i hans holdingselskap. Det er myndighetenes ansvar å unngå 
dobbeltbeskatning ved senere uttak fra holdingselskapet, og dette kan blant annet løses ved å 
øke inngangsverdien på eierandelen slik at det kan foretas en skattefri utdeling, eller eventuelt 
enn lavere gevinstbeskatning.  
 
Oppgavens gjennomgang av inntekter til aktive indirekte eiere kan vises i figuren på neste 
side:  
 

                                                
160 Gjems-Onstad (2012) s. 1108  
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Figur 6. Aktive indirekte eiere: inntektsbeskatningens ulike vurderinger 
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