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1 Introduksjon 
Konsernbidragsreglene i norsk skatterett bestemmer at for å yte et fradragsberettiget 
konsernbidrag må både giver- og mottakerselskapet være norske. Regelen bygger på hensynet 
til det norske skattefundamentet. Dersom et norsk selskap vil yte konsernbidrag til et 
datterselskap hjemmehørende i en annen stat vil dette ikke være fradragsberettiget for 
giverselskapet etter norsk lov.  
 
Ettersom Norge er tilknyttet EØS-avtalen må rettsanvenderen forholde seg til rettslige 
forpliktelser som følger av det internasjonale samarbeidet. For grenseoverskridende 
konsernbidrag følger det av EU-domstolens praksis at dersom et ikke-hjemmehørende 
datterselskap har lidt et ”endelig tap” i rettslig forstand, går nasjonal rett for langt i å nekte 
skattelempelse i morselskapets hjemstat. Dersom det ikke-hjemmehørende datterselskapet har 
lidt et ”endelig tap” vil det medføre at et norsk selskap kan yte et fradragsberettiget 
konsernbidrag til et selskapet hjemmehørende i en annen stat. Norsk rett strider dermed mot 
den internasjonale rettsutviklingen.  
 
Dagens handelssituasjonen preges i stadig større grad av grenseoverskridende transaksjoner 
på bakgrunn av at store konserner driver virksomhet i flere stater. Til tross for at multilaterale 
traktater fastsetter felles internasjonalt regelverk knyttet til grenseoverskridende 
virksomhetsutøvelse er det mange rettsområder som ikke er harmoniserte. Når samme 
konsern utøver virksomhet i forskjellige stater kan selskapene reguleres av motstridende 
nasjonale regelverk. Dette vil være problematisk ettersom selskapene kan være nært tilknyttet, 
særlig på leder- og eiersiden. Problemstillingene oppstår særlig i den grad nasjonal rett strider 
mot den internasjonale rettsutviklingen.  
 
I februar 2019 kom Yara-dommen, som er den første vedrørende grenseoverskridende 
konsernbidrag i norsk høyesterettspraksis. Saken gjaldt et morselskap (Yara ASA) som hadde 
ytt et konsernbidrag til sitt datterselskap (UAB) i Litauen. På bakgrunn av utviklingen i EU-
domstolen krevde Yara fradragsført konsernbidraget i ligningen. Dommen gir innblikk i 
hvordan Høyesterett tolker unntaket om ”endelig tap”, og hva som skal til for at et norsk 
giverselskap kan fradragsføre et konsernbidrag som er ytt til et utenlandsk selskap i samme 
konsern. Ettersom kravet er utviklet gjennom EU-rettslig praksis, tolkes vilkårene for ”endelig 
tap” i lys av EU-retten.  Problemstillingen reiser spørsmål av både norsk og internasjonal 
karakter og gjør det naturlig å behandle EØS-rettslige kilder opp mot nasjonal rett.  
 
Gjennom en redegjørelse av det rettslige landskapet, herunder hvilke nasjonale regler som 
gjelder og hvordan disse modifiseres av EØS-rettslige forpliktelser, vil kravet til ”endelig tap” 
med tilhørende spørsmål drøftes i lys av den EU-rettslige utviklingen.  
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2 Rettslig bakgrunn 
 
2.1 Intern norsk rett 
2.1.1 Utgangspunkt 
Etter hovedregelen i det norske rettssystemet vedtas gjeldende rett av de folkevalgte på 
Stortinget, jf. grl. § 49. Dette er bygget på rettsstatens prinsipper om forutberegnelighet og 
demokrati, jf. grl. § 2, og det forventes at statens borgere har kjennskap til, og følger nasjonal 
lovgivning. For å fastslå rettstilstanden må det derfor alltid tas utgangspunkt i de nasjonale 
rettsreglene. For den foreliggende problemstillingen vil dette innebære en gjennomgang av 
det norske regelsettet knyttet til forutsetningene for å yte et fradragsberettiget 
grenseoverskridende konsernbidrag, på bakgrunn av hvilke hensyn som ligger bak reglenes 
utforming.  
 
2.1.2 Konsernbidragsreglene 
Hovedregelen i Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 2-2 (1) bestemmer at 
selskaper er selvstendige skattesubjekter. Det innebærer skatteplikt til den norske stat for sine 
inntekter, såfremt de er registrert i henhold til norsk lov eller har reell ledelse i Norge, jf. sktl. 
§ 2-2 (7).  
 
Skattelovens system bygger på at fradragsberettigede kostnader trekkes fra selskapets inntekt i 
ligningen, jf. sktl. § 6-1 flg. Dersom de fradragsberettigede kostnadene ”overstiger inntekter 
fra samme inntektskilde” kan de trekkes fra andre inntektskilder innenfor det samme 
skatterettslige subjektet, jf. sktl. § 6-3 (1). Det følger av ordlyden og hensynet til symmetri at 
ulike skatteposisjoner bare kan utlignes såfremt de tilhører samme skattyter. 
Konsernbidragsreglene muliggjør unntak fra denne reguleringen, ved at underskudd i et 
selskap utjevnes med overskudd fra et annet.  
 
Fra et selskapsrettslig perspektiv fremstår konsernbidrag som en vederlagsfri overføring med 
skattemessig virkning.1 Dersom et selskap skal beskattes fullt ut for sitt overskudd, tilsier 
rettferdighetsbetraktninger at det ville være urimelig å ikke ta i betraktning underskuddet i et 
nært tilknyttet selskap,2 slik at selskapene blir effektivt beskattet for den reelle inntekten i 
konsernet som helhet. Konsernet kan dermed fritt overføre midler mellom selskapene ”med 
sikte på å bygge opp reserver i det eller de selskaper i konsernet hvor det til enhver tid er 
hensiktsmessig ut fra en bedriftsøkonomisk vurdering”.3 Det vil også forbedre likviditeten i 
konsernet ved at konsernbidragsreglene åpner for muligheten ”til å foreta investeringer i det 

                                                
1 Zimmer (2014a) s. 438. 
2 Zimmer (2014b), s. 361.  2 Zimmer (2014b), s. 361.  
3 HR-2019-140-A avsnitt 46.  
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selskap der det er forretningsmessig ønskelig, uavhengig av dette selskaps driftsresultat”.4 Det 
gir konsernledelsen fritt spillerom til å vurdere hvordan midlene skal allokeres for å 
maksimere fremtidige inntekter.   
 
Konsernbidragsreglene medfører utjevning av selskapsstrukturen, ettersom den skattemessige 
behandlingen vil tilsvare situasjonen der selskapene ikke hadde vært strukturert hver for seg, 
men innenfor avdelinger i samme selskap.5 Valget av organisasjonsform vil ikke være 
avgjørende for den samlede skattemessige behandlingen. Det medfører at konsernet fritt kan 
velge den formen som egner seg best til den aktuelle virksomhetsutøvelsen 6  i 
overensstemmelse med avtale- og sammenslutningsfriheten.7 Når skattereglene virker nøytralt 
vil det motvirke ”skattemessige illojale transaksjoner mellom konsernselskaper”8. Regler som 
bidrar til skattemessig nøytralitet fører også til samfunnsøkonomisk effektivitet, ettersom 
”praktisk talt all skattlegging vrir skattyternes økonomiske atferd på måter som kan være 
uheldig ut fra en vurdering av hva som er samfunnsøkonomisk mest effektivt”.9  
 
2.1.3 Vilkår for konsernbidrag 
Vilkårene for, og virkningene av, konsernbidrag reguleres i sktl. kap. 10. Det følger av lovens 
ordlyd i § 10-1 at aksjeselskap, allmennaksjeselskap ”samt likestilt selskap og 
sammenslutning” har adgang til å yte og motta konsernbidrag. Etter ordlyden følger ”likestilt 
selskap og sammenslutning” systemet i sktl. § 2-2 (1) b til e, som regulerer hvilke 
selskapsformer som anses skattemessig hjemmehørende i Norge. Det inkluderer sparebanker 
og andre selveiende finansieringsforetak, gjensidige forsikringsselskap, samvirkeforetak og 
”selskap eller sammenslutning som noen eier formuesandeler i eller mottar inntektsandeler 
fra, når ansvaret for selskapets eller sammenslutningens forpliktelser er begrenset til 
selskapets eller sammenslutningens kapital”, jf. sktl. § 2-2 (1) e. Sktl. § 10-1 (2) unntar 
boligselskap ”som får inntekten fastsatt etter § 7-3.” Etter ordlyden vil selskaper med 
ansvarsbegrensninger for aksjonærene omfattes av bestemmelsen. Selskaper med deltakere 
som får fastsatt skatt etter sktl. § 10-40 faller dermed utenfor reguleringen. Et mellomliggende 
deltakerbeskattet selskap, vil likevel ikke være til hinder for å yte konsernbidrag, så lenge 
både giveren og mottakeren av konsernbidraget er aksjeselskap eller liknende selskaper, jf. 
sktl. § 2-2 (1) b til e.  
 

                                                
4 Ot.prp.nr.16 (1979-1980) s. 9. 
5 Zimmer (2014a) s. 438.  
6 Ot.prp.nr. 1 (2005-2006) s. 66. 
7 Aarbakke (2014) s. 392. 
8 Ot.prp.s.16 (1979-1980) s. 2.  
9 Zimmer (2014b), s. 31.  
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Sktl. § 10-2 legger til grunn at konsernbidrag ytt fra aksjeselskap og allmennaksjeselskap er 
fradragsberettiget i ligningen. Det presiseres at konsernbidraget må videre falle innenfor det 
lovlige. Dette er en henvisning til Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og Lov om 
allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) §§ 8-1 til 8-4 som oppstiller formelle krav til 
gjennomføring av utdeling av aksjeutbytte og konsernbidrag, jf. asl./asal. § 8-5.  
 
Sktl. § 10-3 regulerer at konsernbidrag skal ”regnes som skattepliktig inntekt for mottakeren” 
men likevel ”bare så langt bidraget ligger innenfor den ellers skattepliktige alminnelige 
inntekt etter fradrag for fremførbart underskudd”.10 Det kan ikke skapes et underskudd ved å 
yte konsernbidrag utover alminnelig inntekt. Det samsvarer med symmetriprinsippet, som er 
et gjennomgående hensyn i skattelovgivningen.  
 
Vilkårene for å yte og motta konsernbidrag følger av sktl. § 10-4. Etter ordlyden kreves det at 
tre kumulative vilkår er oppfylt; ”giver og mottaker må være norske selskaper eller 
sammenslutninger”, og de må tilhøre samme konsern, både i selskapsrettslig og skatterettslig 
forstand. ”Det er ikke noe vilkår at selskapene som yter eller mottar konsernbidrag driver 
virksomhet. Et passivt holdingselskap kan yte konsernbidrag til et datterselskap eller 
omvendt”.11 Dette knytter seg til avtale- og sammenslutningsfriheten; organiseringen av 
selskapet skal skje på bakgrunn av konsernets egne forretningsmessige vurderinger.  
 
2.1.3.1 ”Norske selskaper eller sammenslutninger”. 
Både giver og mottaker av konsernbidraget ”må være norske selskaper eller 
sammenslutninger”. Etter henvisningen til sktl. § 2-2 vil også sparebanker, selveiende 
finansieringsforetak, gjensidig forsikringsselskap, samvirkeforetak mv. omfattes av 
bestemmelsen. Selv om et selskap anses som norsk etter nasjonal rett, kan Norge miste 
beskatningskompetansen dersom selskapet anses hjemmehørende i en annen stat med 
hjemmel i en dobbeltbeskatningsavtale, jf. Lov om adgang for Kongen til å inngå 
overenskomster med fremmede stater til forebyggelse av dobbeltbeskatning mv. 
(dobbeltbeskatningsavtalen).12 Det følger derfor av konteksten at for å være ”norske” etter 
sktl. § 10-4, må selskapene være skattepliktige til Norge for sine inntekter. Det innebærer 
også at selskaper registrert i utlandet anses som ”norske” i den grad de er hjemmehørende i 
Norge etter skatteavtalenes bestemmelser.13  
 
Hensynet til det norske skattefundamentet ligger bak begrunnelsen for kravet til at både giver- 
og mottakerselskapet må være ”norske”. Når giverselskapet får fradrag for ytt konsernbidrag 
                                                
10 Skatte-ABC 2018/19 s. 73. 
11 Skatte-ABC 2018/19 s. 71. 
12 Zimmer (2017) s. 65. 
13 Skatte-ABC 2018/19 s. 71. 
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vil det ikke påvirke skatteprovenyet negativt, ettersom mottakerselskapet på sin side er 
skattepliktig for den mottatte delen av bidraget, jf. sktl. §§ 10-2 og 10-3. Dersom 
mottakerselskapet er hjemmehørende i en annen stat, vil den norske staten ikke få godene av 
at mottatt konsernbidrag er skattepliktig, og regelen vil derfor ikke være gjeldende. Hvordan 
regelen modifiseres av EØS-retten drøftes under hoveddelen i pkt. 4.  
 
2.1.3.2 Selskapsrettslig konserntilknytning 
Utgangspunktet for konsernvurderingen er asl. § 1-3 (2) som regulerer et selskapsrettslig 
konsern som en struktur med flere selskaper under et felles overordnet morselskap.  
 
Et selskap anses som et ”morselskap hvis det på grunn av avtale eller som eier av aksjer eller 
selskapsandeler har bestemmende innflytelse over et annet selskap” ved å ha flertallet av 
stemmene på generalforsamlingen eller gjennom retten ”til å velge eller avsette et flertall av 
medlemmene i det andre selskapets styre” jf. asl. § 1-3 (2). Det oppstilles med dette to 
alternative vilkår, som ikke stiller høyere krav enn til 50 % av aksjene i selskapet eller 
stemmene på generalforsamlingen. Dersom aksjene i selskapet er spredt utover mange 
aksjonærer kan det også være tilstrekkelig med en lavere prosentandel for å oppnå 
”bestemmende innflytelse”, jf. asl. § 1-3 (2). 
 
”Konsernet arbeider og fungerer i de fleste tilfeller som en faktisk, økonomisk enhet. […] 
Dette gjelder ledelse, særlig i større, langsiktige spørsmål”. 14  Gjennom denne 
organisasjonsformen vil selskapene ha de samme underliggende økonomiske interessene, men 
siden de opptrer som selvstendige juridiske enheter,15 må de også behandles som dette. Det 
fremkommer blant annet gjennom reglene i asl. § 3-9 som bestemmer at ”[t]ransaksjoner 
mellom selskaper i samme konsern skal grunnes på vanlige forretningsmessige vilkår og 
prinsipper”.  
 
Ved at store internasjonale selskaper organiseres som konserner, vil driften i virksomhetene 
også kunne være helt adskilt. Da vil konserntilknytningen kun være synlig på eier- og 
ledersiden, men ”også i slike større konserner er det vanlig at visse sentrale oppgaver løses 
felles i en konsernadministrasjon”.16  
 
2.1.3.3 Skatterettslig konserntilknytning 
Det skatterettslige konsernbegrepet i sktl. § 10-4 tar utgangspunkt i konserndefinisjonen i asl. 
§ 1-3, men stiller strengere krav til hva som kan defineres som et konsern i skatterettslig 
forstand. Det følger av bestemmelsen at ”morselskapet må eie mer enn ni tideler av aksjene i 
                                                
14 Ot.prp.nr.16 (1979-1980) s. 2. 
15 Woxholth (2014) s. 361. 
16 Ot.prp.nr.16 (1979-1980) s. 2.  
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datterselskapet samt ha en tilsvarende del av stemmene som kan avgis på 
generalforsamlingen”. Dette skiller det skatterettslige konsernet fra det selskapsrettslige ved at 
vilkårene er kumulative, og ikke alternative.   
 
”Kravet om mer enn 90 % eierinteresse i selskap anses oppfylt også i tilfelle der morselskapet 
sammen med datterselskap A eier mer enn 90 % av aksjene i datterselskap B, se asl./asal. § 1-
3 (4). Det er da en forutsetning at morselskapet direkte eier mer enn 90 % i datterselskap A. 
Videre er vilkårene oppfylt ved direkte eie i flere ledd hvor mer enn 90 % av eierinteressene 
er oppfylt i hvert ledd, forutsatt at morselskapets reelle eierinteresse i det underliggende 
selskap utgjør mer enn 50 %”.17 
 
Kravene til eierinteresse og andel stemmer på generalforsamlingen speiler at morselskapet 
med underordnede datterselskaper ”i utpreget grad virkelig utgjør en økonomisk enhet”18 og 
”at konsernbidragsreglene skal gjelde for de tilfeller hvor alternativet er å organisere 
virksomheten i ett stort selskap”.19 Det følger videre av forarbeidene at vilkårene er enkle å 
kontrollere, og baserer seg på informasjon som ikke medfører unødig ekstra arbeid for 
selskapene å fremlegge.20  
 
For å yte konsernbidrag må selskapene inngå i samme skatterettslige konsern ”ved utgangen 
av inntektsåret” jf. sktl. § 10-4 (1). Det følger av hensynet til effektiv kontroll21. Det er også 
først på dette tidspunktet vurderingen kan foretas ettersom regnskapet legger grunnlag for 
balansen, og synliggjør hvor i konsernet underskuddet og overskuddet ligger.  
 
2.2 EØS-rett 
 
2.2.1 EØS-avtalens betydning for norsk skatterett 
Hovedregelen om at nasjonal rett er gjeldende rett må modifiseres på bakgrunn av rettslige 
forpliktelser til internasjonalt samarbeid. Det følger av Lov om gjennomføring i norsk rett av 
hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-loven) § 1 at 
bestemmelsene i EØS-avtalen skal ”gjelde som norsk lov”, men skal ”i tilfelle konflikt gå 
foran andre bestemmelser som regulerer samme forhold” jf. EØS-loven § 2. Dette gir EØS-
avtalen høyere rang enn alminnelig norsk lov.  
 

                                                
17 Skatte-ABC 2018/19 s. 72. 
18 Ot.prp.nr.16 (1979-1980) s. 6. 
19 Ot.prp.nr.1 (1999-2000) s. 23. 
20 Ot.prp.nr.16 (1979-1980) s. 6.  
21 Ot.prp.nr.16 (1979-1980) s. 7. 
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Det fremkommer av EØS-avtalen art. 1 at formålet bak samarbeidet er oppnåelsen av et 
”ensartet” økonomisk samarbeid og at avtalen skal ”fremme en vedvarende og balansert 
styrking av handel og økonomiske forbindelser”. Det fremkommer videre uttrykkelig av 
traktatteksten at avtalepartene skal ha ”like konkurransevilkår”. Gjennom avtalen søker 
medlemsstatene å motarbeide diskriminering på bakgrunn av nasjonalitet, både for fysiske og 
juridiske personer. Det innebærer blant annet gjennomføring av de fire friheter; fri 
bevegelighet for varer, personer, tjenester og kapital jf. art. 1 nr. 2.  
 
I utgangspunktet reguleres ikke skatteretten av EU/EØS-retten grunnet store forskjeller blant 
medlemsstatene, både i henhold til skattesatser og skatterettslige tradisjoner. 22  Det 
kompliserer harmoniseringen av regelverket ytterligere at skatterettslige spørsmål i stor grad 
knyttes opp til nasjonal politikk. Det følger derfor av fast og langvarig praksis fra EU-
domstolen at det tilhører medlemsstatenes kompetanse å fastsette regler for direkte 
beskatning, samtidig som de må forholde seg til forpliktelser etter traktaten.23 ”It is well 
known that there is a deep-seated conflict between the concept of an ever-closer Internal 
Market within the European Union, on the one hand, and the ongoing sovereignty of the 
Member States in the area of direct taxation, on the other”.24  
 
Dette konkretiseres gjennom uttalelsen om at ”[r]ekkevidden av en avgjørelse fra EU-
domstolen som gjelder tyske skatteregler, kan være høyst usikker der vurderingstemaet er 
EØS-forenligheten av norske skatteregler”.25 Dette gir statene insentiver til å samkjøre 
lovgivningen, slik at det blir lettere å forholde seg til EU-domstolens autoritative uttalelser. I 
svensk rett har de regler om konsernbidrag som tilsvarer de norske, men for å sikre 
oppfyllelsen av sine forpliktelser til EU, har de innført konsernlempelse for 
grenseoverskridende aktiviteter.26  
 
De enkelte statenes skatteregler påvirkes også av bilaterale dobbeltbeskatningsavtaler, som 
oppstiller regler om fordelingen av beskatningskompetansen statene imellom. EFTA-
domstolen og EU-domstolen har likevel presisert gjennom praksis at dette ikke betyr ”at en 
EØS-stat, ved utøvelsen av den beskatningskompetanse som derved er fordelt, kan se bort fra 
EØS-retten”.27   
 

                                                
22 Sag C-446/03 Marks & Spencer avsnitt 50.  
23 Sag C-231/05 Oy AA avsnitt 18. 
24 Schön (2015) s. 271. 
25 Arnesen (2011) s. 414.  
26 Forslag til afgørelse i sag C-608/17, avsnitt 7. 
27 Sak E-1/04 Fokus Bank avsnitt 21. 
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2.2.2 EFTA-domstolen 
Som overvåkingsorgan har EFTA-domstolen kompetanse til å ”gi rådgivende uttalelser om 
fortolkningen av EØS-avtalen”, jf. Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et 
Overvåkingsorgan og en Domstol (ODA-avtalen) art. 34. Ettersom ordlyden kun hjemler 
”rådgivende uttalelser” vil nasjonale domstoler ikke være strengt bundet av disse. Det følger 
av høyesterettspraksis at norske domstoler ”ikke skal legge EFTA-domstolens uttalelse 
uprøvet til grunn, men har både myndighet og plikt til selvstendig å ta stilling til hvorvidt og i 
hvilken grad dette skal gjøres.”28  
 
EØS-avtalen art. 3 inneholder en lojalitetsplikt til å treffe de ”tiltak som er egnet til å oppfylle 
de forpliktelser som følger av denne avtale”. Det følger av Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2000 
s. 1811 at lojalitetsplikten er rettet mot nasjonale domstoler.29 Dette modifiserer og styrker 
vekten av uttalelser fra EFTA-domstolen og medfører at det ”kreves særlige grunner for at 
Høyesterett skal kunne fravike den”.30  
 
Norsk rett preges også av presumsjonsprinsippet, som innebærer at det antas at norsk rett 
følger den internasjonale rettsutviklingen. Prinsippet er utviklet gjennom rettspraksis31 og vil 
ha betydelig rettskildemessig vekt. I Rt. 2000 s. 1811 uttales det på s. 1820 at selv om 
”Rettskildebruken innen EØS-retten kan avvike fra den nasjonale [vil] EFTA-domstolen med 
sin særlige kunnskap […] kunne uttale seg med betydelig autoritet.” Førstvoterende trekker 
også frem at det er lagt til grunn fra Stortingets side at nasjonale domstoler vektlegger EFTA-
domstolens uttalelser i anvendelse av norske rettsregler på EØS-rettslige forhold.32 
 
2.2.3 EU-rettens betydning for EØS-statene 
EU-domstolens vurderinger kan ha innvirkning på EØS-statene ettersom ”[s]ærlige 
traktatbrud[d]ssøksmål er viktige også i en EØS-sammenheng, fordi det i disse sakene som 
regel kreves dom også for brudd på de bestemmelsene i EØS-avtalen som speiler de aktuelle 
EU-bestemmelsene”.33 
 
Traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) art. 267 bestemmer at EU-
domstolen har kompetanse til å avgjøre prejudisielle spørsmål om EU-traktaten og ved 
anmodning fra medlemsstatene avgjøre spørsmål for de nasjonale domstolene. ”Dette 
innebærer at EU-domstolens avgjørelser også i slike saker kan gjelde EØS-avtalen direkte, 

                                                
28 Rt. 2013 s. 258 avsnitt 94. 
29 Rt. 2000 s. 1811 s. 1827. 
30 Rt. 2013 s. 258 avsnitt 94. 
31 Rt. 2000 s. 1811 s. 1820. 
32 Rt. 2000 s. 1811 s. 1820. 
33 Arnesen (2014) s. 78.  
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ikke bare bestemmelser som også har sitt motstykke der. Denne ordningen med prejudisielle 
avgjørelser danner grunnlag for et samspill mellom nasjonale domstoler og EU-domstolen, og 
dermed mellom nasjonal rett og EU-rett”.34 
 
I sak C-172/13 Europa-Kommissionen mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og 
Nordirland (Marks & Spencer II) uttaler EU-domstolen i avsnitt 39 at reglene som vurderes 
”har samme retlige indhold som i de i det væsentlige identiske bestemmelser i artikel 49 
TEUF, [og] finder samtlige ovennævnte betragtninger, under sådanne omstændigheder som 
de i hovedsagen foreliggende, tilsvarende anvendelse på nævnte artikel 31”. Uttalelsen knytter 
seg direkte til EØS-avtalen og det fastlås at samme vurdering må gjøres ved tilsvarende 
spørsmål på EØS-rettslig grunnlag.  
 
Det følger av EFTA-domstolens praksis at ”det må foreligge tungtveiende grunner om ikke 
den rettsoppfatningen EU-domstolen har gitt uttrykk for, ikke også skal legges til grunn ved 
forståelsen av EØS-avtalen, og det selv om EFTA-domstolen tidligere har ment noe annet enn 
det EU-domstolen nå gjør, jf. sak E-10/07, L’Oréal.”35 EU-domstolens avgjørelser vektlegges 
i stor grad i EFTA-domstolens begrunnelse og etter lojalitetsplikten vil de også ha stor vekt i 
vurderinger for de nasjonale domstolene.  
 
2.2.4 EØS-avtalen art. 31 jf. art. 34 
En viktig del av Norges EØS-rettslige forpliktelser er å sikre oppfyllelse av prinsippet om fri 
bevegelighet for varer, personer, tjenester og kapital, jf. EØS-avtalen art. 2 nr. 1. Det 
innebærer blant annet etableringsretten som følger av art. 31.36 Etter bestemmelsens ordlyd 
skal det ”ikke være noen restriksjoner på etableringsadgangen for statsborgere fra en av EFs 
medlemsstater eller en EFTA-stat på en annen av disse staters territorium. Dette skal gjelde 
også adgangen til å opprette agenturer, filialer eller datterselskaper”. Denne retten gjelder ikke 
bare fysiske personer, men også selskaper ”samt andre juridiske” personer, jf. art. 34 (2).37  
 
Etableringsretten innebærer friheten til å etablere seg hvor man vil innad i EØS-området, 
uavhengig av hvilken stat man kommer fra. Etableringsretten er nært tilknyttet 
diskrimineringsforbudet som er dypt forankret i EU/EØS-retten. Fordeler som kan oppnås i én 
stat skal gjelde på tvers av landegrensene for å opprettholde fri flyt på det indre markedet, der 
alle aktørene i utgangspunktet stiller på like vilkår, se EØS-avtalen art. 1.   
 

                                                
34 Arnesen (2014) s. 79.  
35 Arnesen (2014) s. 79. 
36 Se TEUF art. 49. 
37 Se TEUF art. 54. 
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Ved gjennomføringen av art. 31 jf. 34 kan det oppstå situasjoner der nasjonal lovgivning 
utgjør restriksjoner for etableringsretten. ”Som restriksjoner regnes alle tiltak som medfører 
ulemper for eller gjør bruk av etableringsfriheten mindre attraktiv (se sak C-14/16 Euro Park 
Service avsnitt 28, 58 og 59).”38 Fradrag for ytt konsernbidrag utgjør en skattemessig fordel 
for de konsernselskapene som får lempet skattebelastningen. Dersom selskapene ikke kan yte 
et tilsvarende fradragsberettiget konsernbidrag på tvers av landegrensene kan det motvirke at 
de etablerer seg i andre stater. Dette medfører begrensninger i den internasjonale handelen.   
 
EU-domstolen bemerket i sak C-446/03 Marks & Spencer plc mod David Halsey (Her 
Majesty’s Inspector of Taxes), heretter M&S, at selv om statene hadde full kompetanse til å 
sette egne vilkår for skatteplikt, skal dette ikke krenke de forpliktelsene de har etter EU-
traktaten.39 ”Selv om bestemmelserne om etableringsfriheden ifølge deres ordlyd skal sikre 
national behandling i værtsmedlemsstaten, indebærer de samtidig et forbud mod, at 
oprindelsesstaten lægger hindringer i vejen for, at en af dens statsborgere etablerer sig i en 
anden medlemsstat, eller at et selskab, som er stiftet i overensstemmelse med dens lovgivning, 
gør det”.40 
 
I utgangspunktet er forskjellsbehandling som medfører restriksjoner på etableringsfriheten 
forbudt etter EU/EØS-retten, men det kan oppstilles unntak fra dette. Dersom situasjonene 
ikke er objektivt sammenlignbare må de heller ikke likebehandles ettersom det ikke har 
oppstått en reell forskjellsbehandling.41 For å vurdere om det foreligger restriksjoner på 
etableringsfriheten ved grenseoverskridende aktiviteter må disse sammenlignes med en 
tilsvarende rent intern situasjon. At den grenseoverskridende transaksjonen skiller seg fra den 
rent nasjonale, kan ikke begrunnes i selve egenskapen av det grenseoverskridende 
elementet,42 ettersom det ville gjort etableringsretten innholdsløs43. Dersom det har oppstått 
en forskjellsbehandling og denne kan begrunnes i ”tvingende allmenne hensyn, er egnet til å 
virkeliggjøre de formål de forfølger og ikke går lenger enn nødvendig for å oppnå dette” 44 vil 
den være forenelig med EU/EØS-retten. Det følger av fast og langvarig praksis fra EU-
domstolen.  
 
Ettersom multinasjonale konserner befinner seg i samme situasjon som konserner bestående 
av selskaper hjemmehørende i samme stat burde de også få fradrag for konsernbidrag, til tross 

                                                
38 Senter for europarett (2017). 
39 Sag C-446/03 Marks & Spencer avsnitt 29.  
40 Sag C-446/03 Marks & Spencer avsnitt 31. 
41 Forslag til afgørelse i sag C-231/05 avsnitt 27. 
42 Forslag til afgørelse i sag C-231/05 avsnitt 27 
43 Sag C-337/08 X Holding avsnitt 23.  
44 Rt. 2013 s. 258 avsnitt 76.  
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for at transaksjonen er grenseoverskridende.45 Forskjellsbehandlingen utgjør en restriksjon på 
etableringsfriheten ved at ”den gør det mindre attraktivt for selskaber med hjemsted i andre 
medlemsstater at gøre brug af denne frihed, idet de som følge heraf kan give afkald på et 
erhverve, oprette eller opretholde et datterselskab i den medlemsstat, der har truffet 
foranstaltningen”.46 De tvingende allmenne hensyn som EU-domstolen godkjenner at kan 
begrunne en slik forskjellsbehandling av internasjonale konserner vil følge av drøftelsen av 
kravet til ”endelig tap”, se pkt. 4.   
 

3 Forutsetninger for vurderingen av ”endelig tap” 
Gjennom EU-domstolens praksis har det oppstått en rekke forutsetninger for at vurderingen 
av ”endelig tap” kan foretas. Disse forutsetningene knytter seg til krav som begrenser 
rekkevidden av unntakets anvendelsesområde.   
 
3.1 Hvilke krav stilles til eierskap mellom giver- og mottakerselskapet? 
 
3.1.1 Stilles det krav til direkte eierskap? 
I M&S-dommen, se pkt. 4.1, sondrer ikke EU-domstolen mellom datterselskaper som er 
direkte og indirekte eid, til tross for at saken gjaldt et konsern med en kjede av 
datterselskaper. Eierforholdet følger ikke direkte av dommen, men kommer tydelig frem i 
avsnitt 8 i forslag til avgjørelse fra generaladvokaten. EU-domstolen tok heller ikke stilling til 
spørsmålet i sak C-231/05 Oy AA, som gjaldt konsernbidrag ytt fra datterselskap til 
morselskap, se pkt. 3.1.2. Saken omhandlet indirekte eie i et konsern, men domstolen tilla 
dette ingen nevneverdig vekt. 
 
I enhver sak for domstolene vil begrunnelsen for konklusjonen være avgjørende fordi den gir 
føringer på hvordan et tilsvarende rettsspørsmål skal tolkes i senere saker. Dersom det stilles 
krav til direkte eierskap, vil slutningen være basert på domstolens taushet. Fraværet av en 
begrunnelse vil senke vekten av momentet i fremtidige vurderinger på bakgrunn av at 
domstolen ikke har drøftet spørsmålet. Dette synspunktet støttes opp av generaladvokat 
Kokott i forslag til avgjørelse i sak C-608/17 Skatteverket mod Holmen AB (Holmen-saken). 
Generaladvokaten påpeker at spørsmålet om direkte eierskap ikke ble stilt i dommene og det 
kreves dermed ikke av domstolen å ta stilling til dette.47  
 
Dersom det ikke oppstilles et krav om direkte eierskap vil multinasjonale konserner få større 
valgfrihet med tanke på hvor underskuddet plasseres. Underskuddet vil typisk plasseres i den 

                                                
45 Sag C-231/05 Oy AA avsnitt 38 og 39.  
46 Sag C-231/05 Oy AA avsnitt 39.  
47 Forslag til afgørelse i sag C-608/17 avsnitt 76.  
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staten som gir det mest gunstige fradraget, og overskuddet i den staten som har de laveste 
satsene på inntektsskatt. Slik skatteplanlegging vil reise tvil om opprettholdelsen av en 
avbalansert fordeling av beskatningskompetansen blant medlemsstatene, og kan øke risikoen 
for at underskuddet fradras i flere stater.48 Hvis konsernlempelse begrenses til tilfeller med 
direkte eierskap vil det forhindre utstrakt skatterettslig optimalisering.49 Hensynet til en 
avbalansert fordeling av beskatningskompetansen blant medlemsstatene taler for strenge krav 
til å innfri grenseoverskridende skattelempelser, og støtter opp om at det stilles krav til direkte 
eierskap.  
 
I forbindelse med grenseoverskridende konsernbidrag vil vilkårene for å yte konsernbidraget 
begrense optimaliseringen av konsernbeskatningen. Det selskapet som ønsker fradrag for 
konsernbidrag må selv oppfylle kravene for å yte dette bidraget. Likevel vil et stort 
multinasjonalt konsern med selskaper i ulike stater kunne drive skatteplanlegging ved å yte 
konsernbidrag fra det selskapet som er hjemmehørende i den staten som gir størst fradrag. Det 
vil derfor oppstå en viss form for valgfrihet som øker med størrelsen på, og innflytelsen til 
konsernet.  
 
I en sak vedrørende konsernlempelse vil både det direkte og det indirekte morselskapet i 
prinsippet ha krav på fradrag. Dersom disse selskapene er hjemmehørende i forskjellige stater 
oppstår det en risiko for dobbelt fradrag for underskuddet. Det vil være krevende for 
skattemyndighetene i de ulike medlemsstatene å kontrollere skatterettslige forhold i andre 
land. Transaksjonens karakter bli mindre komplisert desto færre stater som involveres, og det 
forenkler kontrollen på hvilke fradrag som allerede er gitt.  
 
Er det lidt et ”endelig tap” vil konsernlempelse kunne gjennomføres ved direkte eie mellom 
morselskap og datterselskap. I forslag til avgjørelse i Holmen-saken uttrykker 
generaladvokaten at denne situasjonen bør ha forrang for situasjonene der 
underskuddsselskapet er indirekte eid av morselskapet.50 På denne måten vil det begrense 
valgmulighetene for hvilke beskatningsland som skal ta underskuddet i betraktning.51  
 
I Holmen-saken er datterselskapet og datterdatterselskapet begge hjemmehørende i Spania, 
mens det overordnede morselskapet er hjemmehørende i Sverige. Generaladvokaten mener at 
samme prinsipp om direkte eierkrav gjelder til tross for at det ikke foreligger noen risiko for 
optimalisering av konsernbeskatningen gjennom valg av hvilken medlemsstat underskuddet 
skal beskattes i. I den foreliggende saken er ikke risikoen for at underskuddet fradras i flere 
                                                
48 Forslag til afgørelse i sag C-608/17 avsnitt 78. 
49 Forslag til afgørelse i sag C-608/17 avsnitt 78. 
50 Forslag til afgørelse i sag C-608/17 avsnitt 79. 
51 Forslag til afgørelse i sag C-608/17 avsnitt 79. 
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stater tilstede, ettersom underskuddet ikke kan utnyttes i Spania overhodet. Det er dermed 
ingen begrunnelse for å avskjære konsernlempelse for det overordnede morselskapet i Sverige 
på bakgrunn av indirekte eierskap. Det legges dermed til grunn at den avgjørende vurderingen 
i henhold til om det foreligger et ”endelig tap” må gjøres med utgangspunkt i 
datterdatterselskapets forhold til morselskapet i en annen medlemsstat52. Til tross for dette 
ønsker generaladvokaten å avskjære konsernlempelse på bakgrunn av indirekte eierskap.   
 
I Yara-saken var UAB, i utgangspunktet, et indirekte eid datterselskap. På bakgrunn av å 
forenkle transaksjonen med konsernbidraget, kjøpte Yara opp selskapet av sitt datterselskap 
da UAB ikke besto av annet enn det skattemessige underskuddet. Staten anførte at siden UAB 
ikke var direkte eid av Yara da underskuddet oppsto måtte tapet først utnyttes i de 
mellomliggende selskapenes stater (Finland og Nederland) før Yara kunne få fradrag for 
underskuddet i Norge. De argumenterer også med at ”Marks & Spencer-saken gjaldt en mor-
datterrelasjon og rekker ikke så langt at det omfatter situasjonen med mellomliggende 
konsernselskaper i andre stater” jf. HR-2019-140-A avsnitt 37. På dette punktet blir statens 
slutning selvmotsigende ettersom M&S-saken nettopp gjaldt indirekte eierskap. Høyesterett 
tar ikke stilling til spørsmålet, sannsynligvis på bakgrunn av at saken avgjøres på et annet 
grunnlag, men også grunnet usikkerhet rundt hvordan rettsspørsmålet skal angripes.  
 
Vilkårene for hva som kvalifiseres som et skatterettslig konsern er allerede strenge. De skal 
gjenspeile økonomisk samarbeid på overordnet nivå og at selskapene ”i utpreget grad virkelig 
utgjør en økonomisk enhet”. 53  Den grunnleggende tanken for utjevning gjennom 
konsernbidrag og konsernlempelse er at de skal ”gjelde for de tilfeller hvor alternativet er å 
organisere virksomheten i ett stort selskap”. 54  Dersom et morselskap indirekte eier et 
datterdatterselskap, men fortsatt har over 90 % eierandel og stemmene på 
generalforsamlingen, vil det være merkelig om utjevningsregelen ikke skal gjelde fordi det 
ligger et selskap imellom. Det vil eventuelt føre til flere transaksjoner hvor morselskapet 
kjøper opp datterdatterselskaper for å kunne kvalifisere til konsernlempelse/fradragsberettiget 
konsernbidrag. 
 
Ettersom forhold knyttet til direkte eierskap ikke har blitt problematisert i flertallet av sakene 
for EU-domstolen, kan det kritiseres at dette skal oppstilles som krav for å få innvilget 
fradrag. Det vil føre til flere hindringer for etableringsretten dersom lovreglene skal gi 
selskapene insentiver til å avstå fra konsernordninger med flere ledd. Det er heller ikke avklart 
gjennom praksis om det er eierforholdene under ervervelsen av underskuddet som er av 
betydning, eller om reglene åpner for oppkjøp av datterdatterselskap på et senere tidspunkt.  
                                                
52 Forslag til afgørelse i sag C-608/17 avsnitt 80. 
53 Ot.prp.nr. 16 (1979-1980) s. 6. 
54 Ot.prp.nr.1 (1999-2000) s. 23. 
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3.1.2 Kan grenseoverskridende konsernbidrag fra datterselskap til morselskap 

fradragsføres? 
Generaladvokaten i Holmen-saken mener at vurderingen om endelig tap ved konsernlempelse 
må gjøres i forholdet mellom underskuddsselskapet og dets morselskap i en annen stat. Når 
dette begrunnes i hensynet til å begrense valgfriheten av beskatningsstat, må det også gjelde 
for konsernbidrag. Dersom fradragsberettiget konsernbidrag kun tillates ved 
grenseoverskridende transaksjoner fra morselskapet til et datterselskap vil det begrense 
mulighetene for skatteplanlegging ettersom et søsterselskap eller et annet selskap i konsernet 
mister muligheten til å yte et fradragsberettiget konsernbidrag.  
 
I 2007 behandlet EU-domstolen en sak vedrørende grenseoverskridende konsernbidrag. Den 
omhandlet Oy AA, et finsk selskap, indirekte eid av morselskapet AA Limited i England. Oy 
AA gikk med overskudd, mens morselskapet gikk med underskudd. For å jevne ut 
overskuddet i konsernet, ville Oy AA yte konsernbidrag til AA Ltd. De finske 
konsernbidragsreglene tilsvarer de norske, og medfører at konsernbidraget ikke var 
fradragsberettiget, ettersom AA Ltd. ikke var hjemmehørende i Finland.55  
 
I forhold til M&S-dommen avviker saksforholdet i Oy AA ved at den omhandlet et 
konsernbidrag ytt fra et datterselskap til et morselskap. Domstolen omtaler ikke dette 
nevneverdig, annet enn i beskrivelsen av saksforholdet. Det kan likevel diskuteres om det 
hadde innvirkning på konklusjonen til EU-domstolen. Når et morselskap yter konsernbidrag 
til et datterselskap med underskudd er det som regel siste utvei for å motta inntekter. Et 
morselskap har gjerne andre måter å opparbeide seg inntekter på enn å motta konsernbidrag 
fra datterselskapene. Hensyn bak konsernbidragsordningen problematiserer denne slutningen. 
Konsernselskaper beskattes gjennom spesielle regler for å bedre likviditeten i konsernet som 
helhet ”[v]ed at fremskynde udligningen af underskud i underskudgivende datterselskaber, 
idet de umiddelbart kan modregnes i overskud i andre af koncernens selskaber, giver 
ordningene denne koncern en likviditetsfordel”.56 Det vil ikke være forenlig med hensynet til 
utjevningen.   
 
Et morselskap vil likevel ikke ha et ”endelig tap” hvis datterselskapene går med overskudd, 
ettersom det fortsetter å oppebære inntekter, se pkt. 4. Unntaket for ”endelig tap” vil dermed 
ikke være aktuelt i en situasjon vedrørende et konsernbidrag fra datterselskap til morselskap. I 

                                                
55 Sag C-231/05 Oy AA avsnitt 15. 
56 Sag C-172/13 Marks & Spencer II avsnitt 22.  
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svensk rett er unntaket begrenset til situasjoner som innebærer konsernlempelse i 
morselskapet for underskudd oppebåret i datterselskap.57  
 
Hvis morselskapet har underskudd og datterselskapet overskudd, kan det ellers være aktuelt å 
fusjonere selskapene, gjennom en omvendt mor-datterfusjon.58 Hvis morselskapet fusjoneres 
inn i datterselskapet, vil det oppstå spørsmål om underskuddet morselskapet har oppebåret i 
den stat det er hjemmehørende, er fradragsberettiget i datterselskapsstaten. Da vil det igjen 
være spørsmål om morselskapet har lidt et ”endelig tap”, men siden det har datterselskap(er) 
med overskudd vil det ikke være aktuelt.  
 
3.2 Når er kravet til skatteplikt i mottakerstaten oppfylt? 
Førstvoterende understreker i Yara-dommens avsnitt 76 at ”det er et vilkår for fradragsrett at 
konsernbidraget anses som skattepliktig inntekt” i mottakerens hjemstat. Flere av statene i EU 
har utjevningsregler for konsernselskaper i form av konsernlempelse. Det er en ”begrenset 
form for skatteutjevning innad i et konsern og gjelder kun overføring av underskudd som 
skattemessig posisjon til et annet foretak i konsernet. Det skjer ingen inntektsoverføring”.59 
Ved konsernlempelse er det ikke gitt et tilsvarende konsernbidrag som må være skattepliktig. 
På overordnet plan er det dermed lite praksis vedrørende dette fra EU-domstolen.  
 
Grunnet hensynet til symmetri i skattesystemet, er et konsernbidrag fradragsberettiget etter 
nasjonal rett på bakgrunn av at det også er skattepliktig for mottakerselskapet, jf. i norsk rett 
sktl. §§ 10-2 og 10-3. Prinsippet er også av betydning ved grenseoverskridende transaksjoner. 
Et mottatt konsernbidrag er en inntekt for mottakerselskapet, men hvis inntekten ikke 
beskattes vil ikke symmetrien i systemet opprettholdes. I forslag til avgjørelse i Oy AA saken 
bemerker generaladvokat Kokott at så lenge mottatt konsernbidrag i hvert fall beskattes i én 
stat vil dette være tilstrekkelig for å opprettholde en viss sammenheng i 
beskatningsordningen60. Det fremlegges at ”den medlemsstat, hvor det ydende selskab er 
hjemmehørende, ikke har nogen indflydelse på beskatningen af det modtagende selskab i den 
stat, hvor dette selskab har i hjemsted” 61 , men det kan kreves dokumentasjon på at 
konsernbidraget er blitt beskattet for å kreve fradrag. 
 
I domstolens avgjørelse i Oy AA-saken legges det særskilt vekt på fordelingen av 
beskatningskompetansen statene imellom. Det bemerkes at ”[d]enne fare kan ikke forebygges 
ved at pålægge betingelser om behandlingen af indkomst hidrørende fra koncernbidraget i det 

                                                
57 Danish (2015) s. 422. 
58 Zimmer (2014a) s. 649. 
59 TOSLO-2014-91605 pkt. 4.   
60 Forslag til afgørelse i sag C-231/05 avsnitt 43. 
61 Forslag til afgørelse i sag C-231/05 avsnitt 43. 
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modtagende selskabs medlemsstat, eller om at modtageren af koncernbidraget skal have lidt 
tab”62. Etter domstolens forståelse vil det ikke være tilstrekkelig at konsernbidraget er 
skattepliktig i mottakerstaten for å beskytte den avbalanserte fordelingen av 
beskatningskompetansen, ettersom statene i stor grad vil ha mulighet til å bestemme hvilken 
stat som skal gi fradrag for underskuddet.  
 
Blant medlemstatene i EU/EØS er det store variasjoner av hva som utgjør skattepliktig 
inntekt. Enkelte medlemsstaters nasjonale rettsregler regulerer at mottatt konsernbidrag ikke 
anses som skattepliktig inntekt. Det kan illustreres gjennom partenes anførsler i saken Oy AA 
der det oppsto uenighet om konsernbidraget ville være skattepliktig inntekt i Storbritannia. 
Storbritannia bestred rettsforståelsen til Oy AA, som på sin side hevdet at mottatt 
konsernbidrag var skattepliktig inntekt for det britiske morselskapet.63  
 
Også i internasjonal sammenheng tilsier hensynet til symmetri at morselskapet ikke kan 
fradragsføre et høyere beløp enn det som skattlegges hos datterselskapet i mottakerstaten. 
Forskjellige tidfestingsregler kan også ha innvirkning på når underskuddet er oppebåret, 
særlig i tilfeller hvor underskudd bare kan fremføres i en avgrenset tidsperiode.  
 
3.2.1 Etter hvilken stats regler skal det fradragsberettigede beløpet beregnes? 
Det må tas i betraktning at størrelsen på et underskudd ikke vil være objektiv og konstant, 
men avhengig av ulike definisjoner som følger av nasjonal rett.64 Det kan dermed oppstå 
spørsmål om hvilken stats rettsregler som skal legges til grunn ved beregningen av hva hvilket 
beløp som skal fradragsføres. EU-domstolen har drøftet dette spørsmålet i en rekke 
avgjørelser i forbindelse med beregning av underskuddet ved konsernlempelse. Ved tilfeller 
av konsernbidrag stilles spørsmålet for å beregne den skattepliktige delen av det mottatte 
konsernbidraget. 
 
På bakgrunn av diskrimineringsforbudet burde regelverket i staten der giverselskapet er 
hjemmehørende legges til grunn, ettersom en grenseoverskridende situasjon skal tilsvare den 
samme situasjonen der begge selskapene er hjemmehørende i samme stat. Dette var tilfellet i 
M&S-saken, der morselskapet var britisk og datterselskapene var hjemmehørende i Belgia, 
Tyskland og Frankrike, se pkt. 4.1. Partene var enige om ”at underskuddene skal beregnes 
efter Det Forenede Kongeriges skatteregler.”65  
 

                                                
62 Sag C-231/05 Oy AA avsnitt 65. 
63 Sag C-231/05 Oy AA avsnitt 41. 
64 Lang (2014) s. 535. 
65 Sak C-446/03 Marks & Spencer avsnitt 22.  
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Sak C-123/11 A Oy omhandlet en fusjon av et finsk morselskap og dets svenske 
datterselskap, med underskudd oppebåret i Sverige. Underskuddet kunne ikke utnyttes før 
fusjonen, og etter fusjonen ville ikke konsernet lenger ha ervervsmuligheter i Sverige. Et 
spørsmål i saken var hvilken stats rett som skulle legges til grunn ved fastsettelsen av 
underskuddet ved fusjonen av morselskapet og dets ikke-hjemmehørende datterselskap. 
Domstolen trakk frem diskrimineringsforbudet, og la til grunn at beregningen burde i 
prinsippet behandles etter morselskapets nasjonale rett, på bakgrunn av hva de hadde fått 
fradrag for dersom datterselskapet var hjemmehørende i samme stat.66 ”Therefore, the result 
of the economic activity carried out in the other state should be taken into account only if and 
to the extent that the application of the tax law provisions of the residence state results in a 
loss”.67 Hvis reglene i morselskapsstaten på sin side, ikke hadde definert den økonomiske 
aktiviteten i datterselskapet som underskudd, ville det vært urimelig om morselskapet hadde 
fått fradrag for dette. Hvis datterselskapet var hjemmehørende i samme stat, ville 
underskuddet ikke være fradragsberettiget etter nasjonal rett.  
 
Hensynet til å forhindre dobbelt fradrag for underskudd, som også fremheves gjennom EU-
domstolens praksis, tilsier at underskuddsstatens forståelse av begrepet legges til grunn.68 
Hvis tapet ikke kan utnyttes av datterselskapet i denne staten må de trekkes fra i den staten der 
morselskapet er hjemmehørende.69 ”Only then will these losses be taken into account at least 
in one state.“70 I A Oy-saken konkluderer domstolen med at hvilken stats regler som legges til 
grunn for beregning av underskuddet må avgjøres fra sak til sak. Det utdypes ikke hvilke 
momenter som skal vektlegges i vurderingen.71 Dette skaper usikkerhet rundt hva som 
anerkjennes som gjeldende rett, og svekker den rettskildemessige vekten av uttalelsen.  
 
I Yara-saken var partene enige om at konsernbidraget, til en viss grad, var skattepliktig i 
Litauen. Førstvoterende finner det tvilsomt hvor stor del av konsernbidraget som anses som 
skattepliktig inntekt i Litauen, og dermed hva som er fradragsberettiget i Norge. Høyesteretts 
flertall velger å ikke gå nærmere inn på vilkåret og dets betydning i den konkrete saken. Når 
retten uansett finner at fradrag ikke kan innvilges, er det ikke nødvendig å undersøke hvor stor 
del av konsernbidraget som var skattepliktig i Litauen. Retten legger mottakerstatens rett til 
grunn ved vurderingen av hva som er skattepliktig inntekt og antar at den tilsvarende delen vil 
være fradragsberettiget i Norge.  
 

                                                
66 Sag C-123/11 A Oy avsnitt 59. 
67 Lang (2014) s. 535.  
68 Lang (2014) s. 535.   
69 Lang (2014) s. 535.  
70 Lang (2014) s. 535.  
71 Sag C-123/11 A Oy avsnitt 60. 
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Vilkåret om skatteplikt i mottakerstaten underbygges dermed av tvingende allmenne hensyn 
til å forhindre dobbelt ikke-beskatning og skatteunndragelse. Praksis fra EU-domstolen tilsier 
at for konsernbidrag må det være den delen av konsernbidraget som er skattepliktig i 
mottakerstaten som kan trekkes fra i giverstaten. For konsernlempelse er det mer uklart, 
ettersom det varierer mellom hvilke hensyn domstolen vektlegger i den konkrete saken. Hvis 
det trekkes linjer mellom konsernbidragsordningen og ordningen med konsernlempelse må 
underskuddet som er beregnet etter underskuddsstatens regler legges til grunn. Dette støttes 
opp av generaladvokatens uttalelse i forslag til avgjørelse i sak 123/11 avsnitt 73.   
 
3.2.2 Hvem har bevisbyrden? 
I M&S-saken følger det av domstolens uttalelse at ”[n]år et hjemmehørende moderselskab i 
en medlemsstat godtgør over for skattemyndighederne, at disse betingelser er opfyldt”, er det i 
strid med etableringsretten ”at udelukke dette fra at fradrage de underskud, der er pådraget af 
selskabets ikke-hjemmehørende datterselskab, i sit skattepligtige overskud i denne 
medlemsstat”.72 
 
I Yara-saken bygget staten sine anførsler på at dokumentasjonskravet til Yara ikke var oppfylt 
siden det ikke var fremlagt tilstrekkelig med dokumentasjon for å fastslå at det var lidt et 
”endelig tap” i rettslig forstand. Det påpekes særlig at det ikke var dokumentert fravær av 
inntekt ”som det er mulig å anvende underskuddet mot i nåtid eller fremtid” jf. HR-2019-140-
A avsnitt 34. Denne usikkerheten bruker førstvoterende til å underbygge at det vil være 
”vanskelig å konkludere med at skattyter har godtgjort at vilkårene for fradragsrett i Norge er 
oppfylt”.73 Selskapet som krever fradrag for ytt konsernbidrag har bevisbyrden i saken74. 
Utilstrekkelig informasjon fra selskapet vil få store konsekvenser for om et eventuelt fradrag 
vil være aktuelt.  
 
Kontroll- og effektivitetshensyn støtter opp om at morselskapet har bevisbyrden. Det er 
morselskapet som ønsker en skattelempelse utover det ordinære. Ettersom det har 
bestemmende innflytelse over datterselskapet vil det ha tilgang til de aktuelle dokumentene og 
rapportene mv., også i den staten underskuddet er oppstått.  
 

4 Kravet til ”endelig tap” 
 

                                                
72 Sag C-446/03 Marks & Spencer avsnitt 56.  
73 HR-2019-140-A avsnitt 82. 
74 HR-2019-140-A avsnitt 71. 
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4.1 Innledning 
M&S-dommen la grunnlaget for vilkåret om ”endelig tap”. Marks & Spencer plc er et 
overordnet morselskap, hjemmehørende i Storbritannia som gjennom et holdingselskap i 
Nederland hadde flere datterselskaper, blant annet i Belgia, Tyskland og Frankrike. 75 
Selskapene gikk med store underskudd som medførte driftsstans og salg til tredjeparter.  
 
Storbritannia har regler om konsernlempelse som gir adgang til motregning av overskudd og 
underskudd innenfor et konsern. Det tilsvarer konsernbidragsreglene i norsk rett, men 
gjennomføringen er forskjellig ved at underskuddet flyttes over i et selskap med overskudd 
for å lempe skattebelastningen. Dette medfører en skattemessig fordel i relasjon til selskapets 
likviditet.76 Selskaper som ikke er hjemmehørende i Storbritannia inkluderes ikke i denne 
ordningen, til tross for at de tilhører samme konsern, på bakgrunn av hensynet til symmetri i 
beskatningen.  
 
I M&S-saken besluttet morselskapet underskuddsdekning (”group relief”) av selskapene etter 
flere år med driftstap. Ettersom datterselskapene kun hadde økonomisk virksomhet utenfor 
Storbritannia falt de utenfor rammene av det nasjonale regelverket. Staten hevdet at Marks & 
Spencer ikke hadde anledning til å få fradrag for utgiftene til underskuddsdekningen. Marks 
& Spencer, på sin side, hevdet at dette stred imot etableringsfriheten nedfelt i TEUF art. 49 jf. 
54 (tidligere art. 43 jf. 48).   
 
EU-domstolen vektlegger at overskudd og underskudd skal behandles symmetrisk innenfor 
samme skattesystem for å sikre en avbalansert fordeling av beskatningskompetansen blant 
medlemsstatene.77 Dersom et underskudd skal tas i betraktning i flere stater vil det oppstå 
risiko for dobbelt fradrag eller skatteunndragelse. De nasjonale reglene tar sikte på å forhindre 
skatteplanlegging på tvers av landegrensene. Til tross for at dette medfører hindringer på 
etableringsfriheten, styrker hensynet bak regelverket tanken om at kravene må være strenge 
for å fravike nasjonal rett.  
 
Gjennom reglene om konsernlempelse vil konserner med datterselskaper i Storbritannia 
favoriseres på bekostning av konserner med datterselskaper utenfor landegrensene. En slik 
hindring vil kun tillates etter EU-retten dersom den følger ”et legitimt mål, som var foreneligt 
med traktaten og var begrundet i tvingende almene hensyn”.78 Domstolen legger til grunn at 
forskjellsbehandling av skattyterne på bakgrunn av nasjonalitet kan være legitimt og er i 

                                                
75 Forslag til avgjørelse i sag C-446/03 avsnitt 8.  
76 Sag C-446/03 Marks & Spencer avsnitt 32. 
77 Sag C-446/03 Marks & Spencer avsnitt 43.  
78 Sag C-446/03 Marks & Spencer avsnitt 35. 
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overensstemmelse med territorialprinsippet, men at dette må vurderes konkret i hver enkelt 
sak med vekt på de etterfølgende virkningene.79  
 
Til tross for at reglene kan forsvares på bakgrunn av tvingende allmenne hensyn kommer 
domstolen til at de rekker lenger enn nødvendig der det ikke-hjemmehørende datterselskapet 
har oppebåret et ”endelig tap” og oppstiller et unntak knyttet til denne situasjonen (”final loss 
exception”). Dette vil være aktuelt i de tilfeller hvor ”det ikke-hjemmehørende datterselskab 
har udtømt alle de muligheder for å tage hensyn til underskuddene”80 i den staten det er 
hjemmehørende.  
 
4.2 Når er underskuddet tilstrekkelig utnyttet i fortidige og inneværende 

regnskapsperioder? 
Den grunnleggende uttalelsen for fastsettelsen av vilkårene knyttet til unntaket for ”endelig 
tap” følger av M&S-dommen avsnitt 55. Det første vilkåret er at ”det ikke-hjemmehørende 
datterselskab har udtømt alle de muligheder for at tage hensyn til underskuddene der 
eksisterer i dets hjemstat med hensyn til de pågældende skatteår ved ansøgningen om 
lempelse såvel som med hensyn til tidligere skatteår” ved overførsel av underskuddene til en 
tredjepart eller ved motregning mot tidligere overskudd. Det følges av opp senere praksis fra 
EU-domstolen, EFTA-domstolen og av Høyesterett i Yara-saken.81 
 
Det kan imidlertid stilles spørsmål til hva som faktisk kreves for å utelukke enhver mulighet 
for at tapet utnyttes i datterselskapsstaten i fortidige og inneværende regnskapsperioder. I 
M&S-saken hadde driften blitt stanset, eller selskapene hadde blitt solgt til tredjeparter. 
Domstolen tar ikke stilling til de aktuelle skattereglene knyttet til fradrag for underskudd i 
statene der datterselskapene var hjemmehørende. Det kan dermed ikke trekkes noen konkret 
slutning fra dommens ordlyd om hva som skal til for å oppfylle vilkåret. Dommen setter ingen 
klare grenser for hva som forventes av statene der datterselskapene er hjemmehørende, og har 
på bakgrunn av dette blitt utsatt for kritikk.82 
 
4.2.1 Tilbakeføring av underskudd 
Reglene om tilbakeføring av underskudd gir skattyteren mulighet til å utnytte et underskudd i 
tidligere regnskapsperioder. I norsk rett gir sktl. § 6-3 (1) uttrykk for hovedregelen om at 
”[n]år fradragsberettigede kostnader overstiger inntekter fra samme inntektskilde, gis det 
fradrag for underskuddet i inntekt fra andre inntektskilder”. Utgangspunktet er at ”hvert års 

                                                
79 Sag C-446/03 Marks & Spencer avsnitt 39.  
80 Sag C-446/03 Marks & Spencer avsnitt 55. 
81 HR-2019-140-A avsnitt 69.  
82 Lang (2014) s. 531. 
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inntekt skal gjøres opp for seg”.83 Sktl. § 14-7 (1) bestemmer likevel at hvis det ”ved opphør 
av en virksomhet er et udekket underskudd som er oppstått i det året da virksomheten 
opphører, skal ligningen for det foregående, og om nødvendig også for det nest foregående år 
endres, idet det i inntekten for disse år gis fradrag for det udekkede underskudd”. Skattyterne 
får dermed muligheten til å utnytte underskudd for tidligere års inntekt.  
 
Nasjonal rett setter rammer for tilbakeføring av underskuddet gjennom tidsbegrensninger for 
regelens anvendelsesområde. Dette vil variere i de forskjellige medlemsstatene, og bidrar til 
ulike begrensninger på til hvilken utstrekning underskudd kan utnyttes i tidligere 
regnskapsperioder.  
 
Hvis staten der datterselskapet er hjemmehørende ikke har regler om tilbakeføring av 
underskudd oppstår et tilfelle der disse reglene heller ikke kan utnyttes. Etter ordlyden i 
M&S-dommen avsnitt 55 er vilkåret for ”endelig tap” at alle muligheter til å utnytte 
underskuddet er uttømt i datterselskapsstaten. Dersom staten ikke har regler om utnyttelse av 
dette underskuddet, er heller ikke mulighetene uttømt ved at underskuddet ikke kan utnyttes. 
Det vil dermed ikke foreligge noe ”endelig tap” ettersom rettsregler som legger til grunn 
andre staters lovgivning for utøvelsen av egne rettsfølger kan fremstå som selvmotsigende.84 
Se også pkt. 4.5.1. 
 
4.3 Når er underskuddet tilstrekkelig utnyttet i fremtidige regnskapsperioder? 
Det andre vilkåret oppstilt i M&S-dommen avsnitt 55 innebærer et krav om ingen muligheter 
for å ”tage hensyn til det udenlandske datterselskabs underskud i dettes hjemstat i forbindelse 
med senere skatteår”, uavhengig av hvilket skattesubjekt som får utnyttet underskuddet.  
 
4.3.1 Fremføring av underskudd 
Skattyteren kan få mulighet til å utnytte et underskudd i fremtidige regnskapsperioder 
gjennom reglene om fremføring av underskudd. I norsk rett følger det av sktl. § 14-6 (1) at det 
”gis fradrag for underskudd […] som skattyteren har hatt i et forutgående år” som medfører 
skatteavlastning for et senere inntektsår. Hvis et underskuddsselskap mottar et konsernbidrag 
vil det utjevne tapet, og medfører at den fremtidige muligheten til å utnytte underskuddet fra 
dette inntektsåret forsvinner.  
 
Reglene om fremføring av underskudd gjør det mulig for selskapet å starte opp ny virksomhet 
på et senere tidspunkt. Da kan underskudd som har oppstått i tidligere regnskapsperioder bli 
”fradratt i inntektene fra den nye virksomheten, enten direkte eller gjennom reglene om 

                                                
83 Zimmer (2014a) s. 164. 
84 Lang (2014) s. 539. 
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konsernbidrag”.85 Det vil være en forretningsmessig vurdering fra konsernets side om det skal 
investeres i selskapet for å få utnyttet underskuddet i fremtiden. Reglene om fremføring av 
underskudd illustrerer hvorfor det stilles krav til at underskuddet er utnyttet i 
datterselskapsstaten for at morselskapsstaten skal gi fradrag for tapet. Dersom underskuddet 
kan fremføres i datterselskapsstaten vil konsernet ha mulighet til å starte opp virksomheten 
igjen på et senere tidspunkt og få fradrag for underskuddet der. Det medfører risiko for 
skatteunndragelse og dobbelt fradrag. 
 
I saken A Oy drøftet EU-domstolen betydningen av eventuelle fremtidige leieinntekter som 
kunne motregnes mot det latente underskuddet. ”Even if the legal system allowed losses 
suffered in a business or another investment to be offset against future profits and other 
income, one cannot reliably predict the extent to which the taxpayer will eventually earn such 
income”86. Fremtiden er uforutsigbar og det kan fremstå som problematisk at en domstol 
ukritisk konstaterer at selskapet vil oppnå fremtidige inntekter. ”Whether for instance, the 
expressly cited lease agreements would result in income in the coming years, however, will 
also depend on the extent to which the contractual partners are capable of meeting their 
payment obligations. It remains unclear how the taxpayer will furnish the required proof that 
he ”has exhausted all the possibilities of taking account of the losses.”87 Med hensyn til 
utnyttelse av underskuddet i fremtidige regnskapsperioder vil det være svært vanskelig for 
selskapene å kunne garantere inntekter som vil kvalifisere til motregning av underskuddet. 
Hvis det ikke oppstilles krav til hvilke inntekter eller hvor store de må være for at 
underskuddet er endelig, vil det være umulig å få fradrag hvis det legges til grunn at selskapet 
har inntektsmuligheter i fremtiden.  
 
EU-domstolen har uttrykkelig fastslått88 at den endelige karakteren av et underskudd, lidt av 
et ikke-hjemmehørende datterselskap ikke følger av den omstendighet at rettsreglene i 
underskuddsstaten utelukker enhver mulighet for fremførsel av underskudd.89 I så fall ville en 
medlemsstat være tvunget til å tilpasse sin skattelovgivning til det som følger av en annen 
medlemstats rettsregler.  Domstolen legger til grunn i avsnitt 33 i Marks & Spencer II-saken 
at det følger av M&S-dommen avsnitt 55 at et spørsmål om ”endelig tap” ikke følger av 
reglene om fremførbart underskudd i det mottakende selskaps hjemstat.90 
 

                                                
85 Zimmer (2014a) s. 173.  
86 Lang (2014) s. 536. 
87 Lang (2014) s. 533. 
88 Sag C-172/13 Marks & Spencer II avsnitt 33.  
89 Sag C-322/11 K avsnitt 75-59. 
90 Forslag til afgørelse i sag C-608/17 avsnitt 47. 
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4.3.2 Vil enhver inntekt utelukke et ”endelig tap”? 
For å konstatere et ”endelig tap” i rettslig forstand stilles det krav til at det ikke-
hjemmehørende datterselskapet ikke lenger oppebærer inntekter i sin hjemstat.91 ”Så længe 
dette datterselskab nemlig fortsætter med at oppebære indtægter, selv minimale, eksisterer 
muligheden for, at de lidte underskud endnu kan modregnes i fremtidige overskudd i den 
medlemsstat, hvor datterselskabet har hjemsted”.92  
 
Hvis selskapet fortsetter å oppebære inntekter, kan det på et senere tidspunkt oppstå et 
overskudd som kan motregnes mot det latente underskuddet, hvis dette kan fremføres. 
Muligheten for å utnytte underskuddet i fremtiden er da tilstede og vilkåret ”endelig tap” vil 
ikke være oppfylt. EFTA-domstolen peker på at ”forekomsten av selv en minimal inntekt 
utelukker anvendelsen av ”unntaket for endelig tap”."93 
 
I saken A Oy som omhandlet fusjon av et finsk morselskap med sitt svenske datterselskap ble 
det lagt frem for EU-domstolen at underskuddet kunne fradras i de ”ganske vist små, 
indtægter” som selskapet fortsatte å oppebære i Sverige.94 Domstolen sondrer ikke mellom 
hvilke inntekter som kan utelukke ”endelig tap” og stiller heller ingen krav til størrelsen på 
inntektene. Det viser igjen domstolens tilbakeholdenhet ved å gi konkrete føringer på hva som 
skal til for å oppfylle vilkåret. 
 
”The problem is that even companies in liquidation could still be in receipt of minimal 
income. A subsidiary that is in the process of winding up may continue to be in receipt of 
income relating to remaining assets, capital gains from disposed assets, interest income from 
bank accounts and ”income” based on reversal of prior years’ accounting provisions”.95 Dette 
var tilfellet i Yara-saken da konsernbidraget fra morselskapet ble plassert på en konsernkonto 
tilskrevet datterselskapet. Konsernbidraget oversteg datterselskapets gjeld og før det ble 
tilbakeført til Yara mottok UAB renter på det resterende beløpet. Yara-dommen er inndelt i et 
flertalls- og mindretallsvotum på 3-2. Flertallet og mindretallet strides om renteinntektene, og 
hvorvidt de skal anses som inntekter i den grad det vil avskjære et ”endelig tap”. I sin 
vurdering legger EFTA-domstolen til grunn at på tidspunktet for mottakelsen av 
konsernbidraget var UAB ennå ikke likvidert og hadde fortsatt inntektsmuligheter. 
 

                                                
91 Sag C-172/13 Marks & Spencer II avsnitt 36. 
92 Sag C-172/13 Marks & Spencer II avsnitt 36.  
93 Sag C-172/13 Marks & Spencer II avsnitt 44.  
94 Sag C-123/11 A Oy avsnitt 52. 
95 Danish (2015) s. 419.  
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Mindretallet i Yara-dommen konkluderte med at praksis fra EU-domstolen har ”gjort den 
fortsatte eksistensen av inntekter til det avgjørende kriteriet i denne sammenheng”96, ettersom 
det aldri har blitt sondret mellom ulike inntektskilder.97 Dersom gjeldende rett skal bygge på 
denne forutsetningen vil det ha stor betydning hvor konsernbidraget står plassert i den korte 
perioden fra det utbetales til gjennomføring av likvidasjonen. Det kan føre til en unyansert 
gjennomføring av reglene og strider mot hensynet bak konsernbidragsreglenes utforming. 
Selskapene som organiseres innenfor samme konsern, har til en viss grad mulighet til å 
utjevne inntektene seg imellom. Når det fremstår som klart at den resterende delen av 
konsernbidraget skal refunderes tilbake til morselskapet burde det være av mindre betydning 
hvilken konto dette tilskrives.  
 
Mindretallet holder seg strengt til det som følger av EU-domstolens ordlyd, og legger ikke 
like stor vekt på at ethvert tilfelle må vurderes konkret opp mot formålet bak reglene. Hvis 
ubetydelige renteinntekter skal avskjære et ”endelig tap” blir unntaket enda strengere. Det vil 
føre til at svært få situasjoner vil kvalifisere til ”endelig tap” i rettslig forstand.  
 
I sine anførsler bygger Yara på at ”[e]tter norske skatteregler må et underskudd i et 
datterselskap utnyttes gjennom en reell kapitaloverføring, hvilket innebærer at beløpet 
nødvendigvis vil bli plassert på en rentebærende konto til eventuell gjeld er betalt og det 
overskytende tilbakeført til morselskapet”.98 Ved gjennomføringen av et konsernbidrag vil 
opptjening av renteinntekter, til en viss grad, være en nødvendig følge av fullbyrdelsen. 
Dersom renteinntektene skal hindre at konsernbidraget skal fradragsføres blir unntaket 
”innholdsløst, og i strid med effektiviseringsprinsippet”, jf. dommens avsnitt 23. På bakgrunn 
av at likvidasjonskostnadene var høyere enn renteinntektene kan de ikke anses som inntekt av 
betydning da det ikke oppsto et overskudd etter gjennomføringen av transaksjonen. Det 
redegjøres for at selv om UAB fortsatte å motta renteinntekter var ”[s]elskapets virksomhet 
[…] avviklet, eiendelene solgt og selskapet besluttet likvidert”99 Flertallet konkluderer med at 
det er uavklart om renteinntekter er å anse som ”minimal inntekt” som vil forhindre fradrag. 
De velger dermed å ikke ta stilling til spørsmålet og heller avgjøre saken på et annet grunnlag.  
 
Det er likevel verdt å merke seg førstvoterendes uttalelser som kan tolkes som en 
argumentasjon mot at renteinntektene skal være av betydning. På bakgrunn av at rentebeløpet 
ikke ville utbetales til UAB, ”men ville bli tilbakeført til Yara som en del av 
likvidasjonsutbyttet”100 peker førstvoterende særlig på at kapitalen ikke kan utnyttes til å 

                                                
96 HR-2019-140-A avsnitt 125. 
97 HR-2019-140-A avsnitt 124. 
98 HR-2019-140-A avsnitt 23.  
99 HR-2019-140-A avsnitt 88. 
100 HR-2019-140-A avsnitt 88. 
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etablere ny virksomhet. Det medfører at underskuddet ikke vil fradras inntekt i senere 
regnskapsperioder. 
 
4.3.3 Overføring til en tredjepart 
Av hovedregelen i M&S-dommen avsnitt 55, fremstår det som irrelevant at tapet utnyttes i 
underskuddsstaten av datterselskapet selv. Det innebærer at en eventuell tredjepart knyttes 
opp til vurderingen.  
 
I artikkelen ”Has the case law of the ECJ on final losses reached the end of the line” 
problematiserer Michael Lang alternativet for å utnytte underskuddet ved å overføre det til en 
tredjepart. Ved salg av selskapet som helhet vil det tidligere morselskapet ikke ha noen 
påvirkning eller kunnskap om underskuddet utnyttes.101 Som tidligere påpekt, se pkt. 4.3.1, 
kan en slik fremtidig vurdering fremstå som teoretisk eller hypotetisk.  
 
I Yara-saken var det avgjørende for flertallet at datterselskapet ikke hadde utnyttet 
underskuddet i Litauen. Ved å selge selskapet med igangværende virksomhet til en 
tredjeperson kunne underskuddet blitt utnyttet i fremtidige regnskapsperioder av kjøperen. 
Flertallet gjennomgikk begrunnelsen for avviklingen av selskapet og slår fast at salg av 
virksomheten som helhet aldri var diskutert med kjøper. Det legges til grunn at ettersom AB 
Lifosa ”overtok eiendelene med sikte på videre drift” ville det vært fullt mulig for Yara ”å 
selge selskapet med igangværende virksomhet” jf. avsnitt 109. Det legges med dette til grunn 
at det ”fremstår som en reell og ingen teoretisk eller hypotetisk mulighet”, se avsnitt 110. 
Dette var også avgjørende for vurderingen til EFTA-domstolen, som konkluderte med at 
gjennom avhendelsen av innmaten i selskapet, mistet tredjemann muligheten til å utnytte 
underskuddet, og ”det ble følgelig umulig å benytte ”unntaket for endelig tap”.”102  
 
Det følger av praksis fra EU-domstolen at dersom underskudd ikke er fradragsberettiget etter 
nasjonale regler vil det ikke foreligge et ”endelig tap”.103 Fravær av lovgivning som gir 
fradrag for underskudd medfører at regelverket ikke kan utnyttes ettersom det ikke eksisterer. 
Denne slutningen må også gjelde tilsvarende ved overføring til en tredjepart. I Holmen-saken 
følger det av faktum at etter den spanske lovgivningen vil underskuddet opphøre å eksistere 
ved overførsel til en tredjepart. Underskuddet kan dermed ikke anses som et ”endelig tap”.104 
 

                                                
101 Lang (2014) s. 530-531. 
102 Sak E-15/16 avsnitt 48. 
103 Forslag til afgørelse i sag C-608/17 avsnitt 49.  
104 Forslag til afgørelse i sag C-608/17 avsnitt 48.  
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4.4 På hvilket tidspunkt skal vurderingen foretas? 
Tidspunktet for vurderingen av om det er lidt et ”endelig tap” problematiseres i sak C-172/13 
(Marks & Spencer II). Kommisjonen hevdet at bestemmelsen i den britiske Corporation Tax 
Act (CTA) 2010 er for avgrensende når den bestemmer at fastleggelsen av om underskuddet 
er tilstrekkelig utnyttet i underskuddsstaten skal foretas ”umiddelbart efter afslutningen” av 
det skatteåret hvor underskuddet er lidt.105 Etter Kommisjonens tolking av M&S-dommen 
skal vurderingen foretas på tidspunktet for beslutning om konsernlempelse, eventuelt vedtak 
om konsernbidrag. 
 
Bestemmelsen ble gjennomført i britisk rett på bakgrunn av M&S-dommen. Domstolen 
fastslo at vurdering skal foretas på det tidspunktet hvor anmodningen om konsernlempelse er 
inngitt. 106  Det vil typisk være på et tidspunkt etter at årsregnskapet er fremlagt, der 
konsernledelsen får oversikt over hvilke selskaper som har over- og underskudd. Ifølge norsk 
rett er det imidlertid også mulig å gi et konsernbidrag på bakgrunn av en mellombalanse, jf. 
asl. § 8-2a. Dette møter ikke kravet i engelsk rett om at vilkårene skal være oppfylt 
”umiddelbart etter afslutningen” av skatteåret hvor underskuddet er lidt.  
 
Kommisjonen hevdet at kun to situasjoner ville medføre oppfyllelse av kravet til ”endelig tap” 
etter britisk rett, jf. avsnitt 16. Den første er hvor lovgivningen i mottakerstaten ikke medfører 
noen mulighet for fremførsel av underskudd. Den andre er hvor det mottakende datterselskap 
likvideres innen avslutningen av det skatteåret hvor underskuddet er lidt. Kommisjonen legger 
dermed til grunn at det vil være umulig å få fradrag i en alminnelig handelssituasjon hvor 
selskapet likvideres året etter, og at fradraget er begrenset til lidt underskudd i det enkelte 
skatteår.107  
 
I henhold til den første situasjonen følger det av praksis fra EU-domstolen at dette ikke vil 
medføre fradrag. Det uttales også i Marks & Spencer II at ”underskud lidt af et ikke-
hjemmehørende datterselskab ikke kan følge af den omstændighed, at den medlemsstat, hvor 
det pågældende datterselskap har hjemsted, udelukker enhver mulighed for fremførsel af 
underskud”.108  
 
Kommisjonen hevder at når ordlyden i den britiske bestemmelsen krever likvidasjon 
”umiddelbart etter afslutningen” av skatteåret, må underskuddsselskapet likvideres innen årets 
avslutning. Hvis selskapet ennå ikke er likvidert, vil det være i besittelse av verdier som må 
realiseres før likvidasjonen. Disse verdiene kan gi selskapet nye inntekter som kan motregnes 
                                                
105 Sag C-172/13 Marks & Spencer II avsnitt 15.  
106 Sag C-446/03 Marks & Spencer avsnitt 55.  
107 Sag C-172/13 Marks & Spencer II avsnitt 15.  
108 Sag C-172/13 Marks & Spencer II avsnitt 33. 
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underskuddet, og dette vil avskjære at kravet til ”endelig tap” oppfylles. EU-domstolen tolker 
derimot ordlyden i CTA 2010 dithen at det ikke under noen omstendighet oppstilles krav om 
at det pågjeldende datterselskapet avvikles innen avslutningen av det skatteåret hvor 
underskuddet er lidt, jf. avsnitt 35, men begrunner ikke sitt synspunkt. 
 
“The ECJ rejected the Commission’s argument that there were only two possible situations 
where cross-border group relief might be available, and accepted HMRC’s suggestions of a 
further example: when a subsidiary ceases trading immediately after the end of an accounting 
period in which it sustains losses, and then sells its income-producing assets.”109 Det følger av 
dommens avsnitt 37 at grenseoverskridende konsernlempelse ble innvilget i ett tilfelle etter 
den britiske lovgivningen, der selskapet hadde stanset driften og avhendet all inntektsgivende 
aktivitet etter regnskapsårets avslutning. EU-domstolen godtar også denne formen for 
”endelig tap” uten å gå nærmere inn på forholdet i den konkrete saken. 
 
4.5 Beror vurderingen på en faktisk eller rettslig utnyttelse av underskuddet? 
Det følger av praksis fra EU-domstolen og uttalelser fra Høyesterett at kravet til ”endelig tap” 
må være reelt, og ikke fremstå som en teoretisk eller hypotetisk mulighet.110 Utgangspunktet 
følger av M&S-dommen, men domstolen tar ikke uttrykkelig stilling til om vurderingen beror 
på en faktisk eller rettslig utnyttelse av underskuddet.  
 
4.5.1 Hvilken påvirkning har rekkevidden av datterselskapsstatens regler på 

utnyttelsen av underskuddet? 
Som utgangspunkt skal rettsreglene i én stat ikke påvirke rettsfølgene i en annen stat. Hvis 
skattelovgivningen i datterselskapsstaten utelukker alle muligheter for å utnytte underskudd, 
eller setter rettslige begrensninger på denne111, vil det ikke medføre at det er lidt et ”endelig 
tap”.112 I en slik situasjon kan morselskapsstaten unnlate å gi fradrag for konsernbidrag uten å 
tilsidesette etableringsretten. Det er kun underskudd som kan utnyttes rettslig, ”men reelt ikke 
kan udnyttes i fremtiden, [som] kan anses for endelig underskud”.113  
 
Hvis nasjonal rett ikke godtar utjevning av underskudd mot overskudd, vil det heller ikke gi 
grunnlag for at fremførbart underskudd anses som ”endelig”, på bakgrunn av at ”eksistensen 
af dette underskud er alene betinget af udformningen”114 av statens skattelovgivning. Det vil 
fremstå som urimelig om rettsfølgene i overskuddsstaten avhenger av lovens utforming i 

                                                
109 Loan (2015). 
110 HR-2019-140-A avsnitt 110.  
111 Forslag til afgørelse i sag C-608/17 avsnitt 58. 
112 Sag C-172/13 Marks & Spencer II avsnitt 33. 
113 Forslag til afgørelse i sag C-608/17 avsnitt 58. 
114 Forslag til afgørelse i sag C-608/17 avsnitt 84. 
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underskuddsstaten. Dette gjelder også dersom den nasjonale lovgivningen begrenser en 
tredjeparts muligheter til å utnytte underskuddet effektivt.115 Så lenge datterdatterselskapet har 
mulighet til å overdra underskuddene til en tredjepart, kan det ikke være tale om endelig 
underskudd i dette selskapet – selv om det overdras til et datterselskap innenfor konsernet.116  
 
EU-domstolens uttalelser i sak C-322/11 K knytter seg til hvilken påvirkning én stats 
rettsregler har for rettsfølgene i en annen stat. Saken gjaldt en privatperson bosatt i Finland, 
med en eiendom i Frankrike som han solgte med underskudd. Han hadde ingen inntekter i 
Frankrike som kunne utjevnes med underskuddet fra eiendomssalget. Dette virket likevel 
irrelevant ettersom fransk lovgivning ikke godtar motregning av underskudd fra boligsalg mot 
andre inntekter. Domstolen konkluderte med at K ikke hadde utnyttet mulighetene for å få 
fradrag for underskuddet, siden disse mulighetene ikke eksisterte i Frankrike.117 
 
Det følger av dommens avsnitt 79 at ”[d]et følger imidlertid af Domstolens retspraksis, at en 
medlemsstat ved anvendelsen af sin skattelovgivning ikke kan være forpligtet til at tage 
hensyn til eventuelle negative virkninger, der er en følge af særegenhederne ved en anden 
medlemsstats lovgivning”. Domstolens formulering kan tyde på at dersom en stats regler ikke 
er særegenheter, vil de tas hensyn til i beregningen av fradraget i den andre staten. Domstolen 
har ikke gitt noen føringer på når en stats regler kan anses som særegenheter som ikke må tas 
i betraktning. Dette skaper ytterligere usikkerhet rundt vilkåret om ”endelig tap”.   
 
Dommen illustrerer at ”[c]ase law that a priori aims to regard the legal situation in another 
state as relevant for taxation in the state of residence, is doomed to be contradictory”.118 
Selvmotsigelsen oppstår på bakgrunn av at hvis Frankrike hadde hatt regler som ga K 
mulighet til å motregne underskuddet mot andre inntekter, ville disse mulighetene blitt ansett 
som utnyttet selv om K ikke hadde andre inntekter. Ved å ha utnyttet mulighetene for fradrag 
i Frankrike, ville han også fått fradrag for tapet i hjemstaten, Finland.119 Dette illustrer at 
rettsreglene i Frankrike faktisk påvirker rettsfølgende i Finland, noe EU-domstolen prøver å 
motarbeide.   
 
Det følger av EU-domstolens praksis at det vil være problematisk om datterselskapsstatens 
skatteregler skal påvirke morselskapsstatens ansvar for å gi fradrag for konsernbidrag, eller 
konsernlempelse. Hvis staten der morselskapet er hjemmehørende må gi fradrag på bakgrunn 
av andre staters regler for utnyttelse av underskudd, vil staten måtte ofre desto mer av 

                                                
115 Forslag til afgørelse i sag C-608/17 avsnitt 86. 
116 Forslag til afgørelse i sag C-608/17 avsnitt 86.  
117 Sag C-322/11 K avsnitt 77. 
118 Lang (2014) s. 539.  
119 Lang (2014) s. 534. 
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skatteprovenyet basert på hvor restriktivt utnyttelse av underskudd er regulert i andre stater. 
Dette kan gi lovgiver insentiver om å stramme inn egne regler som tilrettelegger for utnyttelse 
av underskudd. 120  Gjennom avgjørelsen i K, viser det seg at rettsreglene i staten der 
underskuddet er oppebåret vil ha konsekvenser for om den andre staten skal gi fradrag for 
dette underskuddet dersom EU-domstolens vurderingstema i kravet til ”endelig tap” legges til 
grunn.  
 
Det følger en viss inkonsekvens av EU-domstolens rettspraksis i hvordan vurderingen skal 

foretas. I artikkelen ”Cross-Border Loss Compensation and EU Fundamental Freedoms: The 

´Final Losses´ Doctrine Is Still Alive!” påpeker Axel Cordewener at ”[t]he legal uncertainty 

caused by this zigzag course of the CJEU”121 har vært betydningsfull for utviklingen av 

reglene i medlemsstatene og peker på de følgende trekkene ved domstolens praksis. I enkelte 

av sakene for EU-domstolen har regelen om ”endelig tap” ikke kommet til anvendelse på 

bakgrunn av at underskuddet ikke er ”endelig” ut fra en rettslig vurdering. Det illustreres 

gjennom avgjørelsen K der domstolen begrunnet sin drøftelse med at det ikke fantes noen 

rettsregler å utnytte, og at dermed kunne ikke tapet være ”endelig”, basert på en rettslig 

vurdering.122 I andre saker for domstolen understrekes det at skattyteren ikke har bevist at 

tapet har vært ”endelig” basert på de faktiske omstendigheter knyttet til utnyttelsen av 

underskuddet. Cordewener trekker frem A Oy som eksempel på at domstolen tar forbehold 

om at de faktiske mulighetene til å utnytte underskuddet kan være irrelevante, men at det er 

opp til den nasjonale domstolen å avgjøre. 123  Videre følger saker for domstolen der 

problemstillingen om ”endelig tap” ikke har vært adressert i det hele tatt, herunder sak C-

337/08 X Holding mod Staatssecretaris van Financiën. X Holding var et morselskap 

hjemmehørende i Nederland, med et heleid datterselskap i Belgia. Selskapene ønsket å bli 

beskattet under ett, men på bakgrunn av at datterselskapet ikke var skattepliktig til Nederland 

ble det ikke godtatt etter det nasjonale regelverket.124 Spørsmålet for EU-domstolen var om en 

medlemsstats nasjonale regler kunne forby at et multinasjonalt konsern beskattes som ett 

skattesubjekt når skattereglene åpner for at rent nasjonale konsernselskaper har denne 

fordelen. 125  Domstolen tar ikke stilling til unntaket for ”endelig tap”, men forsvarer 

hindringen mot etableringsretten med det tvingende allmenne hensynet til en avbalansert 

                                                
120 Lang (2014) s. 351.  
121 Cordewener (2018) s. 231. 
122 Sag C-322/11 K avsnitt 77. 
123 Sag C-123/11 A Oy avsnitt 52-54. 
124 Sag C-337/08 X Holding avsnitt 7.  
125 Sag C-337/08 X Holding avsnitt 15  
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fordeling av medlemsstatenes beskatningskompetanse.126  

I sin artikkel ”Direct Taxation: Is the ECJ Heading in a New Direction?” merker Michael 

Lang seg at M&S-dommen var ekstrem i den grad at ”The ECJ took a view on the issues of 

justification and proportionality that very much favoured the Member States.”127 Tidligere 

praksis har på sin side syntes å ivaretatt hensynet til skattyteren i større grad. EU-domstolens 

avvikende praksis knyttet til unntaket for ”endelig tap” kan fremstå som at domstolen ”whilst 

pretending not to change, […] appears to be silently retracting some of the arguments raised 

in Marks & Spencer”.128  

4.5.2 Skal de faktiske forholdene på vurderingstidspunktet legges til grunn? 
Når domstolen skal ta stilling til om underskuddet er blitt tilstrekkelig utnyttet i staten der 
datterselskapet er hjemmehørende oppstår spørsmålet om hvilke forutsetninger som skal 
legges til grunn for vurderingen. I Yara-saken var det bestridt om domstolen kunne se bort fra 
de faktiske forholdene, i sær når det gjaldt vurderingen av fortidige utnyttelsesmåter. Dette 
fikk betydning for om Høyesterett kunne vurdere om Yara heller skulle ha solgt selskapet 
med pågående virksomhet, i stedet for å kun selge innmaten i selskapet, slik at underskuddet 
var det eneste gjenværende.  
 
Yara hevder at dersom vurderingen skal gjøres med andre forutsetninger enn ”de faktiske 
forhold var på det aktuelle tidspunkt”129 vil det bli en hypotetisk vurdering og den vil fremstå 
som et utilstrekkelig grunnlag for begrunnelsen, jf. avsnitt 20. Det kan skape problemer med 
tanke på effektivitetsprinsippet i EU-retten og også være betenkelig etter 
rettssikkerhetsprinsipper, se pkt. 4.5.4. 
 
Flertallet i Høyesterett så ikke at ”unntaksregelen oppstiller noe krav om at denne vurderingen 
må begrenses til den faktiske situasjonen på vurderingstidspunktet. I alle fall må det gjelde 
fortidige vurdering”.130 Det er verdt å merke seg at Høyesterett trekker denne slutningen, 
ettersom et slikt synspunkt ikke følger eksplisitt av EU-domstolens uttalelser. Som tidligere 
bemerket er utformingen av unntaksregelen i M&S-dommen utydelig. Den tar ikke stilling til 
flere av problemstillingene som oppstår ved vurderingen, og dette har lagt grunnlag for kritikk 
for mangel på presisjon. Det svekker også vekten av Høyesteretts slutning at det ikke ble stilt 
spørsmål om hvilke forhold som skal legges til grunn for vurderingen i M&S-saken.  

                                                
126 Sag C-337/08 X Holding avsnitt 41. 
127 Lang (2006) s. 430. 
128 Lang (2006) s. 430. 
129 HR-2019-140-A avsnitt 21.  
130 HR-2019-140-A avsnitt 94. 
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I M&S-saken ble enkelte av selskapene likvidert etter flere år uten aktiv drift. Konsernet 
hadde ikke lykkes med å selge selskapene videre, og de ble derfor likvidert.131 Vurderingen 
bygget på de faktiske vanskelighetene rundt avhendelsen av selskapene, til tross for å vurdere 
om rettsreglene i de aktuelle statene åpnet for at underskuddet kunne utnyttes i fremtidige 
regnskapsperioder gjennom salg til tredjemenn. Avgjørelsen kan tilsi at de faktiske forholdene 
skal legges til grunn for vurderingen av om utnyttelse av underskuddet er umulig. I dette 
tilfellet fremstår det som irrelevant om det fantes rettslige muligheter til utnyttelse av 
underskuddene gjennom salg til tredjepersoner, ettersom de faktiske forholdene tilsa at dette 
var umulig. 
 
Sak C-28/17 A/S mod Skatteministeriet omhandlet motregning av underskudd for filialer av 
et ikke-hjemmehørende datterselskap. Konsernet besto blant annet av morselskapet i Danmark 
med et datterselskap i Sverige som hadde to filialer i Danmark. Filialene var skattepliktige til 
Sverige for sin inntekt, men i forlengelsen av at filialene ble slått sammen oppsto det et 
underskudd. Det svenske datterselskapet fikk ikke fradrag for underskuddet ettersom de selv 
hadde valgt å gjennomføre fusjonen ”som en i Sverige skattefri omstrukturering af 
aktiviteter”.132 
 
EU-domstolen understreket at ”hvis koncernen godtgjorde, at modregningen i datterselskabets 
indkomst af underskuddet faktisk er umulig i den anden medlemsstat” gikk de danske 
lovreglene for langt i å nekte fradrag for underskuddet i Danmark.133 EU-domstolen tok ikke 
utgangspunkt i at fusjonen kunne gjennomføres på en annen måte – med skattemessig 
virkning – slik at underskuddet hadde blitt utnyttet i Sverige på et tidligere tidspunkt. 
Domstolen fokuserer på det tvingende allmenne hensynet til å unngå dobbelt fradrag og 
legger til grunn at når konsernet ”fratages enhver reel mulighed”134 for å få fradrag for 
underskuddet i Sverige, går det utover det nødvendige dersom dette ikke er fradragsberettiget 
i Danmark.135 Dommen illustrer at EU-domstolen legger de faktiske omstendighetene ved 
vurderingstidspunktet til grunn, og det taler for en faktisk vurdering av om underskuddet er 
tilstrekkelig utnyttet.  
 
A Oy-saken omhandlet fusjon av et finsk morselskap og dets svenske datterselskap. 
Datterselskapet hadde et underskuddet oppebåret i Sverige. Domstolen konkluderte med at 
når svensk rett gir mulighet til å fremføre underskudd kan de konkrete forholdene i saken 

                                                
131 Whitehead (2013) s. 10.  
132 Sag C-28/17 NN avsnitt 53. 
133 Sag C-28/17 NN avsnitt 55. 
134 Sag C-28/17 NN avsnitt 54. 
135 Sag C-28/17 NN avsnitt 54. 
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”ikke i sig selv godtgøre, at der ikke foreligger nogen mulighed for at tage hensyn til det 
underskud, der er genereret i datterselskabets hjemstat”.136 Etter fusjonen ville morselskapet 
ikke lenger ha noen datterselskaper eller filialer med ervervsvirksomhet i Sverige. Domstolen 
uttrykker eksplisitt at de faktiske forholdene ikke kan utelukke en rettslig utnyttelse av 
underskuddet.  
 
I Yara-saken følger flertallet i Høyesterett vurderingene til lagmannsretten ved at de faktiske 
forholdene på vurderingstidspunktet ikke utelukker at det ”[i] prinsippet er […] mulig å selge 
aksjene i et litauisk selskap uten at erverver mister sin rett til å utnytte eller fremføre et 
eventuelt skattemessig underskudd såfremt erverver viderefører den virksomheten som 
genererte underskuddet”. 137  Høyesteretts flertall mener at gjennomføring av Yaras 
rettsoppfatning ville begrense rekkevidden av vurderingstemaet.138 Det ville ”åpne for at 
skattyter gjennom sine disposisjoner kunne skape en situasjon hvor det ikke fantes noen annen 
faktisk mulighet for å utnytte tapet. I realiteten innebærer det at skattyter indirekte gis en 
valgfrihet med tanke på beskatningssted”.139 Det er ikke bemerkelsesverdig at Høyesterett 
problematiserer dette. Det følger av fast praksis fra EU-domstolen at en avbalansert fordeling 
av beskatningskompetansen blant medlemsstatene anses som et tvingende allment hensyn 
som kan begrunne restriksjoner på etableringsretten.  
 
Dersom de faktiske forholdene skal legges til grunn for vurderingen kan det oppstå tilfeller 
der selskapene gjør tilpasninger for å umuliggjøre utnyttelse av underskuddet i 
datterselskapsstaten. Når det er sagt må det tillegges at dersom domstolen til enhver tid skal 
kunne utelukke de faktiske forholdene, selv om de er basert på forretningsmessige 
vurderinger, kan det oppstå problemer i henhold til selskapenes frihet til å utøve 
forretningsmessig drift. 
 
EU-domstolen har ikke tatt konkret stilling til spørsmålet, og med avvikende praksis er det 
vanskelig å fastslå rettstilstanden. Høyesterett gjorde det klart gjennom flertallets vurdering at 
de faktiske forholdene på tidspunktet for vurderingen ikke må legges til grunn. Dette var også 
den rådende oppfatningen i EFTA-domstolen.  
 
4.5.3 Vil likvidasjon av datterselskapet utelukke et ”endelig tap”? 
Når et selskap likvideres tapes muligheten til å fremføre latente underskudd. Underskudd som 
tidligere ikke har vært ansett som endelige på bakgrunn av at de kunne fremføres, vil ikke 

                                                
136 Sag C-123/11 A Oy avsnitt 52.  
137 LB-2016-38684 s. 7.  
138 HR-2019-140-A avsnitt 95. 
139 HR-2019-140-A avsnitt 97.  
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være ”endelige tap” dersom selskapet likvideres. 140  I motsatt fall ville tidligere 
overskuddsgivende aktiviteter bli beskattet i datterselskapets hjemstat, mens etterfølgende 
tapsgivende aktiviteter ville bli dekket av skatteprovenyet i morselskapets hjemstat.141 Dette 
strider mot hensynet til en rimelig fordeling av beskatningskompetansen blant 
medlemsstatene ved at det fører til utstrakt skatteplanlegging der selskapene vil søke å 
plassere underskuddet i stater med høye skattesatser.142  

 
Man kan dermed ikke skape et ”endelig tap” ved å avskjære muligheten til å fremføre 
underskudd gjennom å likvidere selskapet. Hvis selskapet likvideres, i stedet for å avhendes 
innebærer det heller ikke at det oppstår et ”endelig tap”.143 Holmen-saken omhandler et 
morselskap i Sverige som sammen med et heleid spansk datterselskap eier to spanske 
datterdatterselskaper. Konsernet skal avslutte sin virksomhet i Spania og ettersom spansk 
lovgivning begrenser utnyttelsen av underskuddet, har det oppstått spørsmål for EU-
domstolen om det er mulig å få utnyttet underskuddet før det forsvinner i forbindelse med 
likvidasjonen.  
 
Hvis lovgivningen hjemler overdragelse til en tredjepart, vil en slik utnyttelse av 
underskuddet alltid være reelt mulig, til tross for at det ikke er inntektsgivende.144 ”Dette 
ændrer dog ikke noget ved den faktiske mulighed for at udnytte underskuddene.”145 Den 
endelige karakteren av underskuddet er enten basert på medlemsstatens lovgivning, ved å 
utelukke enhver mulighet for overførsel av underskudd, eller på konsernets beslutning om å 
ikke selge selskapet, men i stedet likvidere det.146 Det er ikke innlysende i noen av disse 
tilfellene hvorfor en manglende mulighet til å fradra underskudd i en annen medlemsstat 
skulle være uforholdsmessig.147 Generaladvokaten finner det tvilsomt om det noen gang vil 
eksistere et underskudd som kan utnyttes rettslig men ikke faktisk.148 Dersom det finnes en 
rettslig måte å utnytte underskuddet på vil denne også faktisk kunne utnyttes, og kravet til 
”endelig tap” vil ikke være oppfylt. Hvis datterselskapsstaten har rettslige begrensninger vil 
det ikke medføre at underskuddet kan utnyttes i morselskapsstaten.  
 
I Marks & Spencer II-dommen fremheves et tilfelle der et morselskap fikk fradrag for 
grenseoverskridende konsernbidrag til et datterselskap som hadde lidt et ”endelig tap”. 
                                                
140 Forslag til afgørelse i sag C-608/17 avsnitt 51. 
141 Forslag til afgørelse i sag C-608/17 avsnitt 52. 
142 Sag C-172/13 Marks & Spencer II avsnitt 37. 
143 Forslag til afgørelse i sag C-608/17 avsnitt 63. 
144 Forslag til afgørelse i sag C-608/17 avsnitt 61. 
145 Forslag til afgørelse i sag C-608/17 avsnitt 61. 
146 Forslag til afgørelse i sag C-608/17 avsnitt 62. 
147 Forslag til afgørelse i sag C-608/17 avsnitt 62. 
148 Forslag til afgørelse i sag C-607/17 avsnitt 67.  
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Domstolen legger til grunn at på generelt grunnlag må selskapet ha opphørt sine 
ervervsaktiviteter, og ha solgt eller fjernet samtlige av sine inntektsgivende aktiver for å ha 
lidt et ”endelig tap”.149 Det stilles ingen krav til fremgangsmåten. En ren ordlydstolkning 
utelukker derfor ikke at selskapet kan selge innmaten eller likvidere selskapet, og fortsatt få 
fradrag for underskuddet opparbeidet i datterselskapets hjemstat.  
 
I enkelte tilfeller vil den beste forretningsmessige løsningen for konsernet være å likvidere 
selskapet. Underskuddet vil ikke være tilstrekkelig utnyttet og kravet til ”endelig tap” vil ikke 
være oppfylt, jf. generaladvokat Kokotts konklusjon i Holmen-saken jf. avsnitt 63. Det legges 
til grunn i forarbeidene til skattelovens konsernbidragsregler at konsernets ledelse skal kunne 
foreta investeringer ”i det selskap hvor dette ut ifra en forretningsmessig vurdering er mest 
ønskelig”150 og at dette skal skje uavhengig av driftsresultatet.151 Konsernbeskatningsreglene 
er begrunnet i hensynet til at konsernet selv kan vurdere hvilke selskap de vil investere i ut fra 
en kommersiell vurdering.  
 
I M&S-saken ble driften i datterselskapene stanset, eller selskapene ble solgt til tredjeparter. 
”In the case of M&S, the reality was that several years of increasing losses preceded the 
decision to cease trading in Germany and Belgium. Efforts to sell the two subsidiaries were 
unsuccessful and the companies remained inactive before being liquidated some six years 
later.”152 I Yara-saken så Høyesterett det som svært sannsynlig at AB Lifosa, som kjøpte 
innmaten i datterselskapet, også ville ha kjøpt selskapet som helhet. Det skiller forholdet fra 
M&S-saken, og en tolkning av de ulike utfallene kan tilsi at dersom salg av virksomheten 
viser seg mislykket kan det legitimere likvidasjon av datterselskapet samtidig som kravet til 
”endelig tap” oppfylles.  
 
Det kan stilles spørsmål til om partenes avtalefrihet begrenses ved at selskapene ”tvinges” til 
å inngå salgsavtale i stedet for å likvidere tapsgivende datterselskaper. Dette vil også fremstå 
som en begrensning av virksomhetsutøvelsen. Unntaket vil aldri bli aktuelt i praksis, der 
avgjørelsen tas etter en alminnelig forretningsmessig vurdering med sikte på 
driftsresultater.153 I en reell forretningssituasjon vil ledelsen ikke velge å selge datterselskapet 
med tap, men bare innmaten dersom dette er inntektsgivende. Da mister de også muligheten 
til å få fradrag basert på unntaket om ”endelig tap”. 
 

                                                
149 Sag C-172/13 Marks & Spencer II avsnitt 37. 
150 Ot.prp.nr.16 (1979-1980) s. 6.  
151 Ot.prp.nr.16 (1979-1980) s. 9.  
152 Whitehead (2013) s. 10.  
153 Van der Jagt (2019). 
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4.5.4 Strider dette mot effektiviseringsprinsippet i EU? 
Effektivitetsprinsippet er utviklet gjennom EU-domstolens praksis,154 og krever at nasjonale 
prosessregler som skal beskytte rettighetene etter fellesskapsretten ikke skal skape hindringer 
ved at det blir ”praktisk umulig eller uforholdsmessig vanskelig å utøve rettigheter EØS-retten 
gir”.155 Det må foretas en vurdering av om Høyesteretts tolkning av kravet til ”endelig tap” 
gjør det praktisk umulig eller uforholdsmessig vanskelig å utøve rettighetene etter EØS-retten.  
 
Etter effektiviseringsprinsippet vil regelverket være utilstrekkelig dersom lovgivningen kun 
gir en teoretisk mulighet til å ivareta borgernes rettigheter etter etableringsfriheten. Dersom 
det foreligger en situasjon med et selskap som har pådratt seg et ”endelig tap”, må adgangen 
til å få fradrag for dette være reell.156 Yara anfører for Høyesterett at en ”rent hypotetisk 
mulighet er ikke nok”157 med tanke på måter datterselskapet kan utnytte underskuddet i den 
stat det er hjemmehørende. Etter praksis fra EU-domstolen gir unntaket til ”endelig tap” en 
rettslig adgang til å beskytte etableringsfriheten i den grad det er nødvendig.  
 
Til tross for den rettslige adgangen til å få fradrag for grenseoverskridende konsernbidrag, kan 
de faktiske omstendighetene i den konkrete saken hindre at unntaket kommer til anvendelse. 
Praksis har utviklet seg i denne retningen for å begrense de tilfellene der selskapene 
manipulerer situasjonen slik at det ikke lenger er mulig å utnytte underskuddet oppebåret i 
datterselskapsstaten. De får dermed mulighet til å utnytte underskuddet i morselskapets 
hjemstat, som kanskje medfører en gunstigere skattelempelse.  
 
I forslag til avgjørelse i Marks & Spencer II-saken uttrykte generaladvokat Kokott at det ville 
gagne EU-retten å gå bort fra unntaket for ”endelig tap” i avsnitt 49 flg. Generaladvokaten 
begrunner dette med at det vil opprettholde statenes skattemessige suverenitet uten å skape 
forvirring eller selvmotsigelser.158 Det underbygges av rettssikkerhetsprinsipper som krever at 
EU-reglene skal være forutsigbare og anvendelige, noe M&S-unntaket etter hennes 
oppfatning ikke er.159 At vilkårets innhold ikke er tilstrekkelig klargjort illustreres ved at 
stadig flere saker for domstolen omhandler kravet til ”endelig tap”. Den siste begrunnelsen for 
å gå bort fra M&S-unntaket er at skatteevneprinsippet gjenoppstår på bakgrunn av at 
selskapene behandles som selvstendige rettssubjekter, og ikke beskattes under ett.160 
 

                                                
154 Fredriksen (2011) s. 60. 
155 Sak E-10/17 avsnitt 110.  
156 SANDS Advokatfirma (2019). 
157 HR-2019-140-A avsnitt 20. 
158 Forslag til afgørelse i sag C-172/13 avsnitt 51.  
159 Forslag til afgørelse i sag C-172/13 avsnitt 52. 
160 Forslag til afgørelse i sag C-172/13 avsnitt 53.  
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Gjennom innstrammingen av vilkårets anvendelsesområde kan det stilles spørsmål til om 
kravet er oppnåelig. Dersom datterselskapets hjemstat ikke har regler om utnyttelse av 
underskudd vil det være umulig å oppfylle kravet. Hvis underskuddet kan utnyttes enten ved 
fremføring eller ved å overføre det til en tredjepart vil dette alltid være mulig. Det blir 
vanskelig å tenke seg situasjoner unntaket kan anvendes i praksis. 
 

5 Forbud mot misbruk av skatteposisjoner 
 
5.1 Hvordan knyttes kravet til ”endelig tap” opp til misbruksvurderingen? 
Ved fastleggelsen av hva som inngår i kravet til ”endelig tap” har hensynet til en avbalansert 
fordeling av beskatningskompetansen blant medlemsstatene blitt tillagt stor vekt i EU-
domstolens vurderinger. Det begrunnes i ønsket om å forhindre optimalisering av 
konsernbeskatningen ved at selskaper kan velge å plassere underskuddet i stater som gir mest 
mulig fradrag. Dette belyses av uttalelsen i Oy AA avsnitt 59 der domstolen bemerker at 
konsernbidragsregler som utelukker fradrag ved grenseoverskridende transaksjoner vil hindre 
praksis som ”kan være inspireret af den omstændighed, at der er en væsentlig forskel mellem 
det skattegrundlag eller den skattesats, der anvendes i de forskellige medlemsstater, og som 
ikke har noget andet formål end at undgå den skat, der normalt skal betales i datterselskabets 
medlemsstat af dettes overskud”. 
 
Det overordnede utgangspunktet er at skatteplanlegging er tillatt, så lenge det foregår 
gjennom lovlige tilpasninger som reduserer skattebelastningen. I norsk rett kommer dette til 
uttrykk i Rt. 1976 s. 1317 der Høyesterett uttaler at ”det er ingen plikt til å velge salgsvilkår 
som straks fører til gevinstbeskatning”. Det fremstår som et klart utgangspunkt at selskaper 
kan selv velge den ordningen som er skattemessig mest gunstig, så lenge den ikke fremstår 
som illojal og ikke strider mot formålet bak skattereglene.  
 
Misbruksvurderingen i EU/EØS-retten er konkret161, med både et subjektivt og et objektivt 
element.162 ”Det som er avgjørende, er det faktum at virksomheten, objektivt sett, ikke har 
noen annen fornuftig forklaring enn at den skal sikre en skattefordel.”163 For å bekjempe 
misbruk av regelverket er EU/EØS også avhengig av at medlemsstatene har regler ”der 
specielt har til formål at udelukke, at rent kunstige arrengementer, hvis formål er at omgå den 
nationale skattelovgivning eller at unddrage sig denne, kan give en skattefordel”.164 
 

                                                
161 Sak E-15/16 avsnitt 51. 
162 Sak E-15/16 avsnitt 52.  
163 Sak E-15/16 avsnitt 52.  
164 Sag C-446/03 Marks & Spencer avsnitt 57.  
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5.2 Misbruksvurderingen i Yara-saken 
Yaras oppkjøp og etterfølgende salg av datterselskapet UAB ble ikke ansett som kommersielt 
begrunnet i EFTA-domstolens vurdering av saken. Det ble slått fast at ”[v]ed vurderingen av 
om vilkårene for anvendelse av ”unntaket for endelig tap” er oppfylt, må den nasjonale 
domstol likeledes ta hensyn til dette prinsipp, for å avskjære ordninger som utelukkende er 
beregnet på å sikre en skattefordel og omgå beskatning i en EØS-stat”.165 Uttalelsen kan virke 
som en oppfordring til norske domstoler til å ta stilling til om transaksjonen må avskjæres på 
bakgrunn av reglene for skatteomgåelse. Det begrunnes i at Yara ”først kjøpte det litauiske 
datterselskapet, men etter en nærmere vurdering av selskapet bestemte seg for at de ikke 
lenger ønsket å drive virksomhet i Litauen”166. Ved oppkjøpet var likevel UAB kun ett av mer 
enn 50 datterselskaper som Kemira GrowHow Oy eide.167  
 
Yara legger til grunn at handlingene var forretningsmessig motivert og ”følgelig ikke var 
egnet til å undergrave den balanserte fordeling av beskatningsmyndighet mellom EØS-
statene”168. Når dette er tilfellet kan domstolen ikke se bort fra de faktiske omstendighetene 
ved vurderingstidspunktet, med mindre de vil angripe problemstillingen gjennom en 
misbruksvurdering.  
 
Flertallet i Høyesterett tar stilling til vurderingen ved å bemerke at det ikke er gitt at forholdet 
kan ”angripes under perspektivet misbruk av EØS-regelverket”169. I utgangspunktet har 
selskapene som operer på det indre markedet i EU/EØS mulighet til å starte virksomhet i de 
statene som tilbyr de mest fordelaktige skattemessige rammene for deres 
virksomhetsutøvelse.170 Dette er en nødvendig konsekvens av etableringsfriheten og må anses 
som en ”legitim form for økonomisk disposition, der er uundgåelig på et indre marked, hvor 
virksomhedsbeskatningen ikke er harmonisert”. 171 Det er også forenelig med prinsippet om at 
selskapene står fritt i valget av organisasjonsform. Dette illustreres gjennom EU-domstolens 
uttalelser i Oy AA der Storbritannia hevdet at konsernet kunne yte et fradragsberettiget 
konsernbidrag gjennom å opprette en filial i Finland, i stedet for et datterselskap. 172 
Rettighetene som følger av EU-regelverket gir ”de erhvervsdrivende udtrykkeligt mulighet for 
frit at vælge, under hvilken juridisk form de vil udøve virksomhed i en anden medlemsstat, og 
denne valgmulighed må ikke bægrenses af diskriminerende skattebestemmelser”. 173 
                                                
165 Sak E-15/16 avsnitt 50.  
166 HR-2019-140-A avsnitt 61. 
167 HR-2019-140-A avsnitt 2. 
168 Sak E-15/16 avsnitt 21.  
169 HR-2019-140-A avsnitt 97. 
170 Forslag til afgørelse i sag C-231/05 avsnitt 62 
171 Forslag til afgørelse i sag C-231/05 avsnitt 62.  
172 Sak C-231/05 Oy AA avsnitt 40. 
173 Sak C-231/05 Oy AA avsnitt 40. 



38 
 

Etableringsretten gjelder på generelt grunnlag og er uavhengig av formålet bak den enkelte 
disposisjonen, også dersom hensikten er ”å omgå krav til aksjekapital eller lignende i den stat 
der hovedaktivitetene skal skje” 174, jf. sak C-212/97 avsnitt 17-18. Formålet bak EU/EØS-
retten er å oppnå et ensartet økonomisk samarbeid, jf. EØS-avtalen art. 1. De fire friheter og 
prinsippet om fri flyt på det indre markedet er dypt forankret i EU-rettslige tradisjoner. Det 
tilsier at utnyttelse av skatterettslige variasjoner innenfor unionen skal anses som lovlige 
tilpasninger på det åpne markedet.  
 
I Yara-dommen kommer Høyesterett ikke nærmere inn på misbruksvurderingen. Videre 
forsvares avviklingen av UAB med at ”det var nødvendig med betydelige investeringer for å 
bringe selskapet opp til Yaras ”HESQ standards”, det vil si til de krav til helse, sikkerhet, 
miljø og kvalitet som Yara ellers operer med i sin virksomhet”, se avsnitt 104. Implisitt 
konkluderer Høyesterett med at Yaras disposisjoner ikke kan angripes av en 
misbruksvurdering. Konklusjonen blir likevel at omorganiseringen burde blitt foretatt på en 
annen måte. Dette kan fremstå som betenkelig på bakgrunn av disposisjonsfriheten som 
bestemmer at partene skal selv kunne avgjøre innholdet av kontraktsvilkårene. 
 
På den annen side ville det være upraktisk av Høyesterett å begrunne avskjæringen av fradrag 
med at disposisjonen var skattemessig motivert, når formålet bak konsernbidragsordningen er 
å innvilge en skattemessig fordel gjennom utjevning.175 
 
5.3 Særlig om sktl. § 14-90 
Unntaket for ”endelig tap” knytter seg til utnyttelse av underskudd og at dette skal komme 
selskaper i et konsern til gode. ”Fremførbare underskudd har en betydelig økonomisk verdi 
ved at de kan redusere senere års skattebelastning. […] Verdien av det fremførbare 
underskuddet forutsetter normalt at skattyteren selv kan nyttiggjøre seg det.”176 Det medfører 
at det kan ”være fristende å forsøke å realisere verdien av underskuddet gjennom ulike former 
for transaksjoner med andre skattytere som kan nyttiggjøre seg underskuddet og er villige til å 
betale noe for denne muligheten”.177  
 
Sktl. § 14-90 knytter seg til skattemessige motiverte transaksjoner for utnyttelse av 
underskudd. Paragrafen bestemmer at dersom ”utnyttelse av den generelle skatteposisjonen er 
det overveiende motiv for transaksjonen” faller den bort. Zimmer skriver i Lærebok i 
Skatterett på s. 363 at ”[m]an kan altså ikke uten videre kjøpe opp aksjene i et 
underskuddsselskap og fusjonere det med et overskuddsselskap eller yte konsernbidrag til 
                                                
174 Arnesen (2011) s. 396.  
175 HR-2019-140-A avsnitt 27.  
176 Zimmer (2014a) s. 173.  
177 Zimmer (2014a) s. 173.  
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det”. I Yara-saken hadde morselsket kjøpt opp alle aksjene i underskuddsselskapet, bevilget et 
konsernbidrag og ønsket fradrag for dette. Kunne Høyesterett avskåret fradraget på bakgrunn 
av sktl. § 14-90? ”Bestemmelsen gjelder hvor selskapet har vært part i en omorganisering 
eller eierforholdene i selskapet er endret, typisk ved salg av aksjer, og ”det er sannsynlig at 
utnyttelse av … skatteposisjonen er det overveiende motiv for transaksjonen”.178 
 
I Yara-dommen konkluderte Høyesterett med at kravet til ”endelig tap” ikke var oppfylt 
ettersom underskuddet kunne vært tilstrekkelig utnyttet i Litauen gjennom 
tredjemannsutnyttelse. I stedet for å selge innmaten i selskapet, kunne det som helhet blitt 
avhendet til AB Lifosa. De tok sikte på videre drift av produksjonsanlegget og kunne utnyttet 
underskuddet på et senere tidspunkt. Da Yara kjøpte opp alle aksjene i selskapet, besto ikke 
UAB av mer enn det latente underskuddet. Det følger implisitt av flertallets drøftelse at 
transaksjonen ble gjennomført på denne måten slik at Yara selv kunne utnytte underskuddet 
ved å få fradrag for konsernbidraget.  
 
Denne transaksjonen faller innenfor anvendelsesområdet til sktl. § 14-90. Formålet bak 
bestemmelsen er å forhindre at det oppstår et marked for omsetning av skatteposisjoner. 
”Bestemmelsen begrenser altså muligheten til – i realiteten – å overta en skatteposisjon fra et 
annet selskap i forbindelse med fisjon, fusjon eller andre transaksjoner”, jf. HR-2017-2140-A 
avsnitt 37. 
 
Det kan virke påfallende at norsk rett søker å hindre transaksjoner som oppstår som ledd i 
omsetningen av skatteposisjoner, mens EU-retten legger til rette for at underskuddet må 
utnyttes for å tilfredsstille kravet til ”endelig tap”, også dersom det selges til en tredjepart. 
Dersom et underskuddsselskap likvideres vil det ikke oppstå noe ”endelig tap”, men dersom 
overdragelsen ikke har hatt ”noen forretningsmessig verdi eller realitet utover de 
skattemessige fordeler for kjøper og selger”179 vil det krenke formålet bak sktl. § 14-90. Et 
fremtidig spørsmål er om det er tilstrekkelig som realitet, utover de skattemessige 
virkningene, at et tomt underskuddsselskap selges til en tredjepart for å få utnyttet dette 
underskuddet i datterselskapets hjemstat.  
 

6 Konklusjon 
Gjennom drøftelsen av kravet til ”endelig tap” i lys av den EU-rettslige utviklingen belyses 
flere utydelige momenter vedrørende tolkningen av vilkårene. Utviklingen viser at kravet, 
som i utgangspunktet var strengt, har blitt ytterligere innstrammet. M&S-avgjørelsen var 
svært restriktiv i sin holdning til etableringsfrihetens omfang på det indre markedet. Det kan 

                                                
178 Zimmer (2014b), s. 78.  
179 Rt. 1997 s. 1580 s. 1586.  



40 
 

ha farget domstolens avgjørelse at skatteretten ikke reguleres av EU-retten slik at 
medlemsstatene ønsket en veldig restriktiv regulering fra domstolens side.180 
 
EU-domstolens tolkninger skaper størst forvirring rundt vurderingen av om underskuddet skal 
utnyttes faktisk eller rettslig, herunder selvmotsigelsen om at den ene statens rettsregler ikke 
skal påvirke den andre statens rettsfølger. Inkonsekvens fra EU-domstolen er problematisk 
ettersom dens uttalelser har stor påvirkning på intern rett, både i EU- og i EØS-statene. Dette 
gjenspeiles i Høyesteretts vurdering i Yara-dommen, der domstolen velger å ikke konkludere 
på enkelte av problemstillingene som oppstår. Det medfører at begrunnelsen for resultatet blir 
tvetydig og kan fremstå som utilstrekkelig. 
 
Det fremkommer av EU-domstolens praksis at det gjennomgående hensynet for å sikre en 
avbalansert fordeling av beskatningskompetansen blant medlemsstatene skal tillegges stor 
vekt i disse spørsmålene. Det må likevel bemerkes at dette hensynet ikke kan påberopes som 
begrunnelse til å systematisk unngå å innrømme enhver skattefordel som følger av forskjellige 
skattetradisjoner blant medlemsstatene.181 Det kan anerkjennes når ordningen har til formål å 
hindre adferd som gjør inngrep i medlemsstatenes rett til å utøve sin beskatningskompetanse 
med hensyn til virksomhet som utøves på deres område.182 Skatteavtalene kan bidra til å 
fordele beskatningskompetansen blant medlemsstatene ved å kanskje klare å sette klarere 
regler på når grenseoverskridende konsernbidrag skal være tillatt.  
 
I nær fremtid kommer ytterligere to dommer fra EU-domstolen som omhandler 
grenseoverskridende konsernlempelse, sak C-608/17 og sak C-607/17, der den sistnevnte 
omhandler grenseoverskridende fusjoner som også tar stilling til tilsvarende spørsmål. 
Utviklingen fortsetter, og det blir interessant å se om EU-domstolen vil fortsatte å holde fast i 
unntaket, eller om det blir sett bort fra i sin helhet. Dersom domstolen velger å gå bort fra 
unntaket, kan dette virke som det mest ryddige. Statenes behov for å regulere egne 
skatteregler oppfylles, og skattyterne slipper å forholde seg til et komplisert regelverk med et 
uoppnåelig unntak for å få fradragsført grenseoverskridende konsernbidrag. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
180 Lang (2006) s. 421.  
181 Sag C-231/05 Oy AA avsnitt 53. 
182 Sag C-231/05 Oy AA avsnitt 54.  



41 
 

Kildeliste 
Litteratur 
 

Aarbakke (2014) Aarbakke, Magnus og Tore Fjørtoft. 
”Sammenslutningsrett”, i Knophs oversikt over Norges 
rett, Ragnar Knoph, 14. utg., Oslo: Universitetsforlaget, 
2014, s. 392-419.  
 

Arnesen (2011) Arnesen, Finn og Sten Foyn. ”Etableringsretten”, i EØS-
rett, Fredrik Sejersted, Finn Arnesen, Ole-Andreas 
Rognstad og Olav Kolstad, 3. utg., Oslo: 
Universitetsforlaget 2011, s. 389-422. 
 

Arnesen (2014) Arnesen, Finn. ”EU- og EØS-retten”, i Knophs oversikt 
over Norges rett, Ragnar Knoph, 14. utg., Oslo: 
Universitetsforlaget, 2014, s. 72-99.  
 

Cordewener (2018) Cordewener, Axel. ”Cross-Border Loss Compensation 
and EU Fundamental Freedoms: The ´Final Losses´ 
Doctrine Is Still Alive!” EC Tax Review nr. 5 (2018) s. 
230-236. 
 

Danish (2015) Danish, Melissa. ”What remains of the Marks & 
Spencer Exception for Final Losses? – Examining the 
Impact of Commission v. United Kingdom (Case C-
172/13).” European Taxation September (2015) s. 417-
422. 
 

Fredriksen (2011) Fredriksen, Halvard Haukeland. ”EU/EØS-rett i norske 
domstoler” Europautredningen Rapport 3. (2011) 
 

Lang (2006) Lang, Michael. ”Direct Taxation: Is the ECJ Heading in 
a New Direction?”, European Taxation September 
(2006), s. 421-430. 
 

Lang (2014) Lang, Michael. ”Has the Case Law of the ECJ on Final 
Losses Reached the End of the Line”, European 
Taxation December (2014), s. 530-540.  



42 
 

 
Loan (2015) Loan, Andrew. Cross-border group relief: UK 

legislation finds EU favour. (2015) 
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/4-601-
3891?transitionType=Default&contextData=(sc.Default
)&firstPage=true&comp=pluk [Sitert 15.03.2019] 
 

SANDS Advokatfirma (2019) SANDS Advokatfirma. Uthuling av retten til ”group 
relief” stoppet av EU-domstolen, (2019) 
https://www.sands.no/nb-NO/nyhetsbrev/uthuling-av-
retten-til-%C2%ABgroup-relief%C2%BB-stoppet-av-
eu-domstolen [Sitert 15.03.2019] 
 

Schön (2015) Schön, Wolfgang. ”Neutrality and Territoriality – 
Competing or Converging Concepts in European Tax 
Law?”, Bulletin for International Taxation April/May 
(2015) s. 271-293. 
 

Senter for europarett (2017) Senter for europarett. ”EU-domstolen om skatt og 
etableringsfrihet”, EuroRett nr.20 (2017). 
 

Skatte-ABC 2018/2019 
 

Skattedirektoratet. ”Skatte-ABC 2018/2019”. Oslo: 
2018. 
 

Van der Jagt (2019) Van der Jagt, Robert. AG Opinions on cross-border loss 
relief.(2019)  
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/01/etf-
392-ag-opinions-cross-border-loss-relief.html [Sitert 
18.03.2019 
 

Whitehead (2013) Whitehead, Simon. M&S and the ’no possibilites’ test. 
(2013)  
www.jha.com/uk/files/ms_and_the_no_possibilities_test
.pdf [Sitert 22.03.2019] 
 

Woxholth (2014) Woxholth, Geir. Selskapsrett, 5. utg., Oslo: Gyldendal 
juridisk, 2014. 
 

Zimmer (2014a) Zimmer, Frederik. Bedrift, selskap og skatt, 6. utg., 



43 
 

 

Norske rettskilder 
Lover 
1814 Lov 17. mai 1814 Kongeriket Norges Grunnlov. 

 
1949 Lov 28. juli 1949 nr. 15 om adgang for Kongen til å inngå 

overenskomster med fremmede stater til forebyggelse av 
dobbeltbeskatning mv. (dobbeltbeskatningsavtaleloven). 
 

1992 Lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av 
hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde (EØS)  m.v. (EØS-loven) 
 

1997 Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven). 
 

1997 Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper 
(allmennaksjeloven). 
 

1999 Lov 26.mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt 
(skatteloven). 

 
Forarbeider 
Ot.prp.nr. 16 (1979-1980) Om lov om endringer i lov av 19. juni 1969 om 

særregler for skattlegging av aksjeselskaper og 
aksjonærer og lov om endringer i lov av 4. juni 1979 
nr. 59 om aksjeselskaper. 
 

Ot.prp.nr.1 (1999-2000) Skatte- og avgiftsopplegget 2000 – Lovendringer 
 

Ot.prp.nr.1 (2005-2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 - Lovendringer 
 
 

 Oslo: Universitetsforlaget, 2014. 
 

Zimmer (2014b) Zimmer, Frederik. Lærebok i skatterett, 7. utg., Oslo: 
Universitetsforlaget, 2014. 
 

Zimmer (2017) Zimmer, Frederik. Internasjonal inntektsskatterett, 5. 
utg., Oslo: Universitetsforlaget, 2017. 



44 
 

Rettspraksis 
 
Rt. 1976 s. 1317 
 
Rt. 2000 s. 1811 
 
Rt. 2013 s. 258 
 
HR-2017-2140-A 
 
HR-2019-140-A 
 
LB-2016-38684 (UTV-2018-673) 
 
TOSLO-2014-91605 (UTV-2016-155) 
 
Internasjonale rettskilder 
Traktater 
 
EØS-avtalen Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. 

Oporto 2. mai 1992. 
 

TEUF Traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde. 
Konsolideret udgave 2016 (EUT 2016/C 202/01) 
 

ODA-avtalen Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et 
Overvåkingsorgan og en Domstol. Oporto 2. mai 1992.  

 
Rettspraksis  
 
EU-domstolen 
 
Sag C-212/97 Centros Ltd mod Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen 
 

ECLI:EU:C:1999:126 

Sag C-446/03 Marks & Spencer plc mod David Halsey (Her 
Majesty’s Inspector of Taxes) 
 

ECLI:EU:C:2005:763 
 



45 
 

Sag C-231/05 Oy AA 
 

ECLI:EU:C:2007:439 

Sag C-337/08 X Holding mod Staatssecretaris van Financiën 
 

ECLI:EU:C:2010:89 

Sag C-123/11 A Oy 
 

ECLI:EU:C:2013:84 

Sag C-322/11 K 
 

ECLI:EU:C:2013:716 

Sag C-172/13 Europa-Kommissionen mod Det Forende 
Kongerige Storbritannien og Nordirland 
(Marks & Spencer II) 
 

ECLI:EU:C:2015:50 

Sag C-14/16 
 

Europark Service mod Ministre des Finances et 
des Comptes publics 
 

ECLI:EU:C:2017:177 

Sag C-28/17 NN A/S mod Skatteministeriet ECLI:EU:C:2018:526 
 
Avgjørelser fra generaladvokaten 
 
Forslag til afgørelse fra 
generaladvokat Maduro i 
sag C-446/03  
 

Marks & Spencer mod David Halsey 
(Her Majesty’s Inspector of Taxes) 

ECLI:EU:C:2005:201 

Forslag til afgørelse fra 
generaladvokat Kokott i  
sag C-231/05 
 

Oy AA ECLI:EU:C:2006:551 

Forslag til afgørelse fra 
generaladvokat Kokott i 
sag C-123/11 
 

A Oy ECLI:EU:C:2012:488 

Forslag til afgørelse fra 
generaladvokat Kokott i  
sag C-172/13  
 

Europa-Kommissionen mod Det 
Forenede Kongerige Storbritannien 
og Nordirland (Marks & Spencer II) 

ECLI:EU:C:2014:2321 

Forslag til afgørelse fra 
generaladvokat Kokott i  
sag C-607/17 
 

Skatteverket mod Memira Holding 
AB 

ECLI:EU:C:2019:8 



46 
 

Forslag til afgørelse fra 
generaladvokat Kokott i  
sag C-608/17 

Skatteverket mod Holmen AB ECLI:EU:C:2019:9 

 
EFTA-domstolen 
 
Sak E-1/04 Fokus Bank ASA v. Den norske stat v. Skattedirektoratet 

 
Sak E-10/07 L’Oréal Norge AS og L’Oréal SA v. Smart Club AS 

 
Sak E-15/16 Borgarting lagmannsrett i en sak mellom Yara International ASA v. 

Den norske stat.  
 

 
 


