
Skatteetatens «tilgodelapper» – forbud 
mot dobbeltbeskatning ved endret 
tilordning av vederlag, utdelinger og 
lån 

IFA-møte 11. mai 2016 
Leif Martin Sande og Anders Torkildsen Nytrøen, Skattedirektoratet 



Agenda 
• Forbud mot dobbeltbeskatning - Barlaup-dommen 

• Skattedirektoratets uttalelse 22. februar 2016 

• Unngåelse av dobbeltbeskatning 
• Tilbakebetaling av ulovlig utbytte 

• Likvidasjon 

• Nye regler om skatt på lån til aksjonær 

• Etterfølgende behandling ved endret tilordning  

• Inntektsendring etter § 13-1 

• Uformelle kapitaltilskudd 

• Spørsmål 
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1. Forbud mot 
dobbeltbeskatning - 
Barlaup 



Forbud mot dobbeltbeskatning 
• Høyesterettsdom avsagt 14. september 2015 – Rt. 2015 s. 982 Barlaup. 
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Barlaup - bakgrunn 

• Skattyter ble skattlagt for lønnsinntekter av Skatt sør i 2006. 

• Høsten 2006 innledet Skatt øst bokettersyn i et av selskapene skattyter var 
hovedaksjonær i.  

• Bokettersynet resulterte blant annet i at inntekten til skattyter ble økt med ca kr 2 
mill for inntektsåret 2005. Bakgrunnen for dette var at det ble funnet en del trekk 
på mellomregningskonto. 

• Skattyter hevdet at beløpet som ble beskattet i 2005 allerede var beskattet i 
2006. 
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Barlaup – klage på ligningen for 2005 

• Skattyter klagde på ligningen for 2005 grunnet dobbeltbeskatning 

 

• Skatteklagenemnda uttalte: 

 

• «Hvis skattyter mener at ligningen for 2006 omfatter inntekter fra for eksempel 2005, 
må han påklage ligningen for 2006. Skatteklagenemnda kan ikke fravike skattelovens 
regler om innvinning og tidfesting av inntekter» 
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Barlaup – anmodning om endring av ligningen 
for 2006  
• Skattyter anmodet da om endring av ligningen for 2006 grunnet 

dobbeltbeskatning 

• Skattekontoret uttalte: 

• Klagefristen utløpt. Endring etter lignl. § 9-5 ble vurdert. Etter en helhetsvurdering fant 
kontoret ikke grunn til å foreta endringssak, selv om det ble erkjent at det var mulig at 
deler av beløpet ble gjenstand for dobbeltbeskatning 

• Stor usikkerhet knyttet til kravet 

• Skattyters forhold 

• Ressurskrevende  
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Barlaup – behandling i Høyesterett 

• Høyesterett uttaler at det er et prinsipp i norsk rett at samme inntekt ikke skal 
beskattes to ganger på samme skattyters hånd.  

• Viser til tidligere rettskilder og konstaterer at det gjelder et alminnelig forbud mot 
dobbeltbeskatning 

• At skattyter gjør feil og kan bebreides kan gi grunnlag for skjønnsligning og 
sanksjoner etter loven, men ikke gi grunnlag for å fravike forbudet mot 
dobbeltbeskatning uten særlig lovhjemmel. 
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2. Skattedirektoratets 
uttalelse av 22. 
februar 2016 



Forbud mot dobbeltbeskatning og skattemessig behandling av ulike 
situasjoner – Skattedirektoratets uttalelse av 22. februar 2016 

• Uttalelse vedrørende etterfølgende skattemessig behandling ved endret 
klassifisering eller tilordning av vederlag, utdelinger og lån 

• Diskuterer ikke tilordning eller klassifisering som sådan, kun etterfølgende 
behandling 

• Formål – hindre dobbeltbeskatning og skape forutberegnelighet 
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Forbud mot dobbeltbeskatning og skattemessig behandling av ulike 
situasjoner – Skattedirektoratets uttalelse av 22. februar 2016 

• Samler og avklarer en del konkrete og praktiske tilfeller vedrørende 
etterfølgende behandling ved: 

• Tilbakebetaling av ulovlig utbytte 

• Endret tilordning av inntekt 

• Skjønnsmessig fastsetting etter sktl. § 13-1 

• Endring av ligning 
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3. Unngåelse av 
dobbeltbeskatning – 
Ulovlig utbytte mv. 



Innvunnet ulovlig utbytte som tilbakebetales 

• Lignings-ABC «Aksjer – utbytte» 

 

• «3.4 Tilbakebetalt utbytte som er skattlagt» 

«Blir en utbytteutdeling tilbakeført til selskapet, for eksempel fordi den er ulovlig uten at 
tilbakebetalingen hindrer at utbytte er innvunnet, skal aksjonæren ved en senere utdeling 
ikke skattlegges for det beløpet som han tidligere er skattlagt for. Tilbakeføring kan skje 
ved at beløpet betales tilbake til selskapet eller at det etableres en fordring på 
tilbakebetalingen. Fordringen kan så gjøres opp ved at det besluttes utdelt et utbytte med 
et tilsvarende beløp som motregnes mot fordringen.»  
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Innvunnet ulovlig utbytte som tilbakebetales 

• Hva om aksjonæren selger selskapet før utbytteutdeling? 

 

• Dobbeltbeskatningssituasjon uten korrigering  

 

• Lignings-ABC «Aksjer – utbytte» - forslag til presisering i neste utgave: 

«Skjer tilbakebetaling uten at det foretas slik motregning, må tilbakebetalingen behandles 
som innbetalt kapital, og legges til inngangsverdien på aksjene. Tilbakebetalingen får da 
også betydning for skjermingsgrunnlaget. Realiseres aksjene uten at det er foretatt noen 
utdeling uten beskatning, vil den oppjusterte inngangsverdien bli lagt til grunn ved 
beregning av gevinst/tap.»   
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Eksempel – ulovlig utbytte som tilbakebetales  

• Innbetalt kapital NOK 500 

• Opptjent kapital NOK 300 

 

• Inngangsverdi er NOK 500 

 

• Aksjonær tar ut NOK 250 som blir omklassifisert 
til ulovlig skattepliktig utbytte 

• Aksjonær tilbakebetaler NOK 250 

 

• Ny inngangsverdi og innbetalt kapital på NOK 750 

• Salg til NOK 800 utløser skatteplikt på kr 50. 

Debt 

Holding AS 

Ulovlig lån/utbytte - 

beskatning  

NOK 250 

Tilbakebetaling av 

ulovlig lån/utbytte 

NOK 250 

Før: 

IK 500 

IGV 500 

 

Etter: 

IK 750 

IGV 750 
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Eksempel - likvidasjon av selskapet 

• Aksjonæren betaler ikke tilbake ulovlig utbytte – 

selskapet har en utestående fordring på aksjonæren 

på NOK 250 

• Selskapet har en virkelig verdi på NOK 800 

• Dersom fordringen ettergis i sammenheng med 

likvidasjon legges det til grunn at selskapet er verdt 

NOK 550.  

• Ettergivelsen av fordringen får ingen skattemessige 

konsekvenser for aksjonæren.  

• Inngangsverdi NOK 500 og utgangsverdi NOK 550. 

Likvidasjon utløser skatteplikt på kr 50. 
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Likvidasjon 

Selskap 1 AS 

100 % 
Fordring 



Eksempel – motregning ved utbytte fra 
datterselskap 

• Ulovlig utbytte betales ikke tilbake – 

selskapet har en utestående fordring 

mot aksjonæren 

• Konkret sak der SKD har uttalt at 

fordring grunnet ulovlig utbytte kan 

motregnes ved utbytte fra morselskap 

• Vurderes å inntas som et eksempel i 

neste utgave av Lignings ABC 

Selskap 

2 AS  

Selskap 

1 AS 

100 % 100 % 

Overdragelse 

Fordring 

Selskap 

2 AS  

Selskap 

1 AS 

100 % 

100 % 

Fordring som 

utbytte 

Fordring 

Ikke-

dobbeltbeskattet 

utbytte 
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Lovlig lån til aksjonær 

• Sktl. § 10-11 (4) - nye regler om at lån fra aksjeselskap til personlig aksjonær fra 
og med 7. oktober 2015 beskattes som utbytte 

• Det følger av sktl. § 10-11 (6) at tilbakebetaling av slike lån skal behandles som 
innbetalt kapital og og legges til inngangsverdien på aksjene i selskapet 

• Tilbakebetaling av lån blir dermed som å skyte inn skattlagt kapital 

• Prop. 121 LS (2015-2016) – forslag om at reglene også skal gjelde tilsvarende 
for lån fra deltakerliknet selskap til personlig deltaker. Virkning fra 11. mai 2016. 
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Eksempel – lovlig lån til aksjonær fra 
datterselskap 

 

• Aksjonær har et holdingsselskap som 

igjen eier datter AS. Aksjonær låner fra 

datter og nedbetaler til datter. I hvilket 

selskap skal man korrigere 

inngangsverdi og innbetalt kapital ? 

• Nedbetalinger på lånet anses som 

innbetalt kapital i holdingselskapet der 

låntaker er aksjonær. 
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Butikken AS  

Debt 

Holding AS 

Lån – 

behandles 

som utbytte  

Tilbakebetaling 

Innbetalt kapital/økt 

inngangsverdi 
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4. Unngåelse av 
dobbeltbeskatning -  
etter endret tilordning 



Endret tilordning – mulig dobbelbeskatningssituasjon 

• Inntekt skal skattemessig tilordnes rett 

subjekt 

• Kan medføre at den skatterettslige 

tilordningen av inntekt endres i forhold 

til det skattyter opprinnelig har lagt til 

grunn.  

• Inntekt som har tilflytt eget selskap blir 

f.eks. omklassifisert til lønnsinntekt, og 

skattlagt på aksjonærens hånd.  

Butikken AS  

Debt 

Holding AS 
Lønn  

Utbytte  

Skattemessig 

tilordnet «utbytte»  
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Endret tilordning – etterfølgende skattemessig behandling 
(1 av 2) 

• Fremgangsmåten for unngåelse av 

dobbeltbeskatning angitt i SKDs 

uttalelse 

• Når aksjonæren er skattlagt for et 

beløp som har tilfalt selskapet, skal 

han skattemessig anses for å ha 

innbetalt utbyttebeløpet til selskapet.  

• Beløpet tillegges inngangsverdien på 

aksjene og behandles som innbetalt 

kapital. 

Butikken AS  

Debt 

Holding AS 

Skattemessig innbetalt 

kapital/økt inngangsverdi 

Skattemessig 

tilordnet «utbytte»  

Kontantstrøm 

Ikke-dobbeltbeskattet 

utbytte  
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Endret tilordning – etterfølgende skattemessig behandling 
(2 av 2) 

• Ved tilbakebetaling av innbetalt kapital 

– ingen dobbeltbeskatning 

• Ved salg av aksjer – økt inngangsverdi 

reflekteres i gevinst/tapsoppgjør 

• Andre former for unngåelse av 

dobbeltskatning? 

 

 

Butikken AS  

Debt 

Holding AS 

Skattemessig innbetalt 

kapital/økt inngangsverdi 

Skattemessig 

tilordnet «utbytte»  

Kontantstrøm 

Ikke-dobbeltbeskattet 

utbytte  
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5. Unngåelse av 
dobbeltbeskatning – 
inntektsendring etter 
sktl. § 13-1 mv. 



Inntektsendring etter sktl. § 13-1 - salg av aksjer 

• Aksjonær eier Selskap 1 AS og 

Selskap 2 AS 

• Selskap 1 AS har en virkelig 

verdi på NOK 10 mill 

• Ønskelig å komme inn under 

fritaksmetoden  

• Selskap 1 AS selges til Selskap 

2 AS for NOK 0 

 

Selskap 2 AS   Selskap 1 AS 

100 % 100 % 

Salg av aksjer 
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Inntektsendring etter sktl. § 13-1 – etterfølgende 
utbytte  

• Vederlagsfri overføring ikke 
armlengedes eller markedsmessig 

• Skattemessig inntektsøkning på 
aksjonærens hånd med NOK 10 mill, 
men har ikke fått pengene i hånda 

• Selskap 2 AS er blitt NOK 10 mill 
rikere (som aksjonæren er skattlagt 
for) 

• Aksjonæren ønsker å ta ut NOK 10 
mill i utbytte fra Selskap 2 AS 

• Har aksjonæren krav på senere 
utbyttebetalinger skattefritt? 
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Selskap 2 AS  

 Selskap 1 AS 

100 % 

100 % 

Etterfølgende utbytte – 

skatt?  



Uformelle kapitaltilskudd 

• En aksjonæren skyter f.eks. penger inn i selskapet for å hjelpe selskapet i en 
vanskelig økonomisk situasjon.  

• Innskuddet formaliseres ikke som lån eller aksjekapital. 

• Uttak av beløpene utløser utbytteskatt 

• Rt. 1938 s 825 

• FIN i Utv. 1995 s 468 

• BFU 12/13 
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6. Spørsmål 



Vi har mottatt et spørsmål per mail: 
 
«Vi har fra tid til annen saker hvor det foretas uttaksbeskatning etter «Storhaugen Invest-prinsippet», dvs 
kombinasjon av § 5-2 og § 13-1, typisk eiendom, båter, fly osv. Uttaksverdien fastsettes jo da gjerne som en tapt 
kapitalavkastning på egenkapitalen, og hvor det – mest relevant for eiendom – ikke tas hensyn til potensiell 
verdistigning. Dette ble av Høyesterett ansett som et tvilstema, og man pekte på periodiseringsreglene: 
 
(52)  Selskapet har anført at spørsmålet om det foreligger inntektsreduksjon må sees i sammenheng med en 
eventuell verdistigning på eiendommen. Betydningen av en mulighet for en slik verdistigning reiser etter mitt syn 
flere tvilsomme spørsmål. Når det gjelder spørsmålet om det foreligger en inntektsreduksjon, er jeg blitt stående 
ved å slutte meg til statens syn om at vurderingen må knyttes til det enkelte inntektsår. En eventuell verdistigning 
på eiendommen vil på grunn av de skatterettslige periodiseringsregler ikke være innvunnet før eiendommen 
realiseres. Det kan da neppe være riktig å trekke dette forholdet inn i vurderingen av om det foreligger en 
inntektsreduksjon i 1993 og 1994.  
 
Situasjonen ved en senere gevinst på den aktuelle eiendommen blir at det tidligere skattlagte beregnede 
inntektstapet (klarest hva gjelder den beregnede kapitalavkastningen), beskattes en gang til. Dette avgjøres ikke i 
Storhaugen Invest-dommen (eller Elysée) og det uttrykkes jo der tvil om temaet i uttaksåret. Sett i lys av Barlaup-
dommen, hvor det fremgår at formelle regler ikke kan brukes som «unnskyldning» for faktisk dobbeltbeskatning, 
må konsekvensen for Storhaugen-sakene være at man avregner uttaksbeskatningen mot eventuelle gevinster. 
Man kan ikke først skattlegges for et inntektstap (som senere viser seg å ikke være reelt) og så skattlegges på ny 
når inntekten kommer.»   
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Andre spørsmål? 

30 



Skatteetaten.no 

Takk for 
oppmerksomheten! 


