
Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet 
BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 
 
Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring    
 
(skatteloven §11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring) 
 
Aksjonærene i Bolig AS og Finans AS ønsket å etablere sine egne holdingselskaper. De ønsket 
derfor å innløse eierandelen Finans AS hadde i Bolig AS, endre aksjeklasser i selskapene, 
opprette to skyggekonsern og gjennomføre konsernfusjoner med oppskriving av pålydende, 
samt etablere de nye holdingselskapene med én aksje i hver. Skattedirektoratet konkluderte 
med at omorgansieringen kunne gjennomføres uten beskatning av selskapene eller 
aksjonærene, herunder at ulovfestet gjennomskjæring ikke kom til anvendelse. 
 
 
Innsenders fremstilling av faktum og jus 
1. Ønsket mål med omorganiseringen og behovet for en bindende forhåndsuttalelse 
På bakgrunn av de opplysninger som er gitt i anmodningen, legges det til grunn at 
aksjonærene ønsker å etablere egne holdingsselskaper. Aksjonærene ønsker, ifølge innsender, 
å gjennomføre dette uten å utløse realisasjonsbeskatning, og vurderer derfor å bruke en 
ordning med skattefri konsernfusjon i år og senere oppløsningsfisjoner med ett holdingselskap 
pr. aksjonær pr. selskap. 
 
2. Bakgrunn 
Aksjonærene ønsker å etablere egne holdingselskaper gjennom en selskapsrettslig 
omorganisering ved etablering av to "skyggekonserner", konsernfusjon og oppløsningsfisjon. 
 
2.1. Nå situasjonen 

 
 
2.2. Ønsket situasjon: 
Hver av aksjonærene eier to investeringsselskap, hver med deres aksjer i dels Bolig AS og 
Finans AS. 
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Formålet med omorganiseringen er i første rekke å etablere en eierstruktur der de personlige 
aksjonærene skal stå som eiere av to selskaper tilsvarende dagens Bolig AS og Finans AS 
gjennom hvert sitt private holdingselskap, i motsetning til dagens modell der de personlige 
aksjonærene eier aksjer direkte i selskapene. Hensikten er videre å redusere risiko ved driften, 
gjennom å oppbevare opptjent egenkapital i egne holdingsselskap, som kan nyttes til videre 
investering i aksjer, obligasjoner mv. under fritaksmetoden, jf. også nedenfor. 
 
En eierstruktur gjennom private holdingselskap vil være mer fleksibel i forhold til eventuelle 
uttak av midler fra selskapene og i forhold til eventuelle senere omorganiseringer av 
konsernet og/eller tilknyttede selskaper. I den grad det er tilgjengelige midler i selskapene for 
utdeling til aksjonærene, vil det være varierende behov for uttak av midler. Aksjonærene vil 
ha ønsker om å kanalisere midler til allmennyttige formål, samt ønsker om å foreta 
investeringer i regi av egne selskaper, der dagens felleseide selskaper ikke er egnede, ettersom 
investeringsønsker og risikoprofil varierer mellom de nåværende eierne. Ved at dagens 
aksjonærer etablerer hvert sitt holdingselskap, vil èn aksjonærs behov for uttak heller ikke 
tvinge igjennom uttak for samtlige aksjonærer fra selskapssfæren. 
 
Et formål ved omorganiseringen er også å legge til rette for en hensiktsmessig legal bruk av 
skatteposisjonene skjermingsgrunnlag og skattemessig innbetalt kapital, etter helt legitime og 
tilsiktede motiver i gjeldende skattelovgivning. 
 
Skattemessig innbetalt kapital i selskapene utgjør totalt over MNOK 150. Aksjene i Bolig AS 
og Finans AS har en rekke forskjellige anskaffelsesverdier og anskaffelsestidspunkter. I 
tillegg er det store forskjeller når det gjelder skatteposisjonen innbetalt kapital for de enkelte 
aksjene. Dette har medført at det har vært praktisk umulig å foreta tilbakebetalinger av 
skattemessig innbetalt kapital, da det ikke har latt seg gjøre å isolere denne skatteposisjonen 
på de enkelte aksjene. 
 
Aksjekapitalen i de nye holdingselskapene forutsettes å bli fordelt på én aksje. En oppnår med 
dette at alle skatteposisjoner blir omfordelt fra de personlige aksjonærenes aksjer i Finans 
AS og Bolig AS til denne ene aksjen. Dette innebærer eksempelvis at det vil la seg gjøre å 
benytte aksjekapitalens totale skjermingsgrunnlag ved utdeling av utbytte, uten at det skjer 
noen uforutsett beskatning grunnet den individuelle aksjens bakenforliggende posisjoner. 
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Videre vil en kunne isolere den skattemessig innbetalte kapitalen slik at denne kan utbetales 
skattefritt dersom en ønsker det. 
 
Innsender legger til grunn at fusjonene kan skje uten realisasjonsbeskatning, idet vilkårene i 
skatteloven kap. 11 vil være oppfylt.  
 
3. Begjæring om bindende forhåndsuttalelse 
I medhold av ligningsloven kap. 3A anmoder innsender med dette om en bindende 
forhåndsuttalelse om de følgende spørsmål: 
 
3.1. Vil de planlagte konsernfusjonene kunne skje skattefritt, dvs, uten realisasjonsbeskatning 
på så vel aksjonær- som selskapsnivå? 
 
3.2. Vil disposisjonene bli tilsidesattpå grunnlag av ulovfestet gjennomskjæring? 
 
4. De enkelte ledd i fusjonsprosessen 
4.1. Kapitalnedsettelse 
For Bolig AS vil det før fusjonen bli gjennomført en kapitalnedsettelse med innløsning av de 
aksjene som eies av Finans AS (ca 3 % av aksjene). Dette gjøres for å legge til rette for 
den senere konsernfusjonen der det kun skal være de personlige aksjonærene som står som 
eiere av det nye morselskapet. 
 
Innløsningen skal skje til markedspris iht. en uavhengig verdsettelse. Det utdeles således et 
beløp tilsvarende virkelig verdi av de aktuelle aksjene. Det utdelte beløp dekkes dels av 
aksjekapital, dels av annen egenkapital i Bolig AS. Beskatning av dette vil finne sted etter de 
ordinære regler. 
 
Videre vil det for begge selskapene skje en kapitalnedsettelse med overføring av nesten hele 
aksjekapitalen og hele overkursfondet til annen egenkapital. Kapitalnedsettelsen vil skje som 
en reduksjon av pålydende, det antall aksjer de enkelte aksjonærene eier vil være uendret. 
 
Hensikten med dette er å overføre det vesentlige av skattemessig innbetalt kapital fra 
aksjekapital til annen egenkapital. 
 
Egenkapitalens sammensetning etter kapitalnedsettelsen vil bli videreført ved 
konsernfusjonen og ved den senere fisjon til de nye personlige holdingselskapene. 
 
Kapitalnedsettelsene har således ikke direkte sammenheng med konsernfusjonene, men den 
får betydning indirekte fordi kapitalforhøyelsen i morselskapene ved fusjonene vil bli basert 
på selskapenes bundne egenkapital etter kapitalnedsettelsene. 
 
4.2. Stiftelse av to "skyggekonsern" 
For å oppnå ønsket struktur må aksjonærene stifte et "skyggekonsern” pr. selskap som er 
involvert. 
 
Aksjonærene i henholdsvis Bolig AS og Finans AS stifter hvert sitt "skyggekonsern" 
der morselskapene har nøyaktig samme eiersammensetning som dagens Bolig AS (etter 
innløsning av Finans sine aksjer) og Finans AS. 
 
Det ene konsernet stiftes med mor Bolig Holding AS og datter Bolig 1 AS, mens det andre 



konsernet stiftes med mor Finans Holding AS og datter Finans 1 AS. 

 
4.3. Konsernfusjon 
Bolig AS fusjonerer med Bolig 1AS og Finans AS fusjonerer med Finans 1 
AS. Vederlag utstedes i form av økning av pålydende på aksjonærenes aksjer i henholdsvis 
Bolig Holding AS og Finans Holding AS. Kapitalforhøyelsen vil ikke skje med grunnlag i 
beregning av bytteforholdet mellom selskapene, men den vil bli basert på den 
regnskapsmessige verdien av selskapenes bundne egenkapital etter kapitalnedsettelsene. 

 
 
5. Innsenders skatterettslige vurdering 
5.1. Kapitalnedsettelse 
Innløsning av selskapsaksjonæren er å anse som en skattemessig realisasjon av aksjene, jf. 
skatteloven § 10-37 (2). Realisasjonen faller inn under fritaksmetoden. Innløsningen skjer 
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til markedsverdi og innebærer således ingen overføring aksjonærene i mellom. 
 
Deretter gjennomføres en kapitalnedsettelsen med overføring til annen egenkapital, som 
ifølge innsender, ikke er realisasjon og ikke utløser umiddelbar skatteplikt. Det har imidlertid 
betydning i forhold til den skattemessige klassifiseringen av fremtidige utdelinger - om disse 
er å anse som utbytte eller tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital, jf. Utv 2006 s. 
752 FIN. 
 
5.2. Konsernfusjonen 
Konsernfusjonen vil finne sted etter fordringsmodellen, jf. aksjeloven § 13-2 (2). Etter 
aksjeloven kan man, ifølge innsender, velge mellom å utstede nye aksjer eller å øke pålydende 
på eksisterende aksjer hvis overdragende og overtakende selskap har samme eiere, jf. brev fra 
Justisdepartementet inntatt i Utv. 2001 s. 603. 
 
"Dersom transaksjonen ellers er av en slik art at den faller innenfor det området 
fisjonsreglene (eller fusjonsreglene) er ment å regulere, antar vi - i likhet med det som er lagt 
til grunn i deres brev - at det er adgang til å foreta en oppskrivning av aksjenes pålydende i 
stedet for å utstede nye aksjer." 
 
Kapitalforhøyelsen i morselskapet vil gjennomføres ved økning av pålydende. 
 
Kapitalforhøyelsen vil ikke skje med grunnlag i beregning av bytteforholdet mellom 
selskapene, men den vil bli basert på den regnskapsmessige verdien av selskapenes bundne 
egenkapital etter kapitalnedsettelsen. Det gjelder ikke noen formelle aksjerettslige krav til 
størrelsen på det vederlaget som ytes, bortsett fra forbudet om at aksjer ikke kan tegnes til 
underkurs, jf. aksjeloven § 10-12, jf. § 2-12. 
 
I henhold til skatteloven § 11-7 er det et vilkår for at en fusjon kan gjennomføres skattefritt at 
den gjennomføres med skattemessig kontinuitet på selskaps- og aksjonærnivå. På 
selskapsnivå skal inngangsverdier, avskrivningsgrunnlag, saldoverdier og fremførbare 
underskudd videreføres uendret, både med hensyn til verdi og anskaffelsestidspunkt. På 
aksjonærnivå skal inngangsverdi, skjermingsgrunnlag, skattemessig innbetalt kapital og 
ervervstidspunkt knyttet til aksjene videreføres uendret. I en konsernfusjon vil disse 
størrelsene bli overført til vederlagsaksjene i mor, jf. skatteloven § 11-7, annet ledd. 
 
Kapitalforhøyelsen vil ikke skje med grunnlag i beregning av bytteforholdet mellom 
selskapene, men den vil bli basert på den regnskapsmessige verdien av selskapenes bundne 
egenkapital etter kapitalnedsettelsen. 
 
Etter innsenders oppfatning vil kontinuitetskravet være oppfylt ved at samtlige 
skatteposisjoner, herunder innbetalt aksjekapital og overkurs, på de aksjene hver enkelt 
aksjonær eier i Bolig AS og Finans AS fordeles på de aksjene de enkelte aksjonærene vil eie i 
skyggekonsernenes mor (Bolig Holding AS og Finans Holding). Siden 
aksjonærsammensetningen er nøyaktig lik i de involverte selskapene, vil eierkontinuiteten 
være oppfylt ved at aksjonærene i Bolig Holding AS og Finans Holding AS vil få en 
verdiøkning på sine aksjer som er nøyaktig overensstemmende med verdien av de aksjene de 
hadde i Bolig AS og Finans AS. Dette vil nødvendigvis være tilfelle uavhengig av hvilken 
verdi selskapene måtte ha i forhold til hverandre. Det vil ikke skje noen forskyvning av 
verdier eierne i mellom. 
 



Innsenders oppfatning er i overensstemmelse med det standpunkt Skatteetaten har tatt i BFU 
11/17. Det ble der lagt til grunn at skattemessig kontinuitet opprettholdes når to selskaper med 
identisk eiersits fusjoneres og vederlaget utstedes ved lik oppskrivning i det overtakende 
selskapet. 
 
BFU 11/17 avviker fra foreliggende sak ved at det der dreier seg om en opptaksfusjon. 
Innsender kan imidlertid ikke se at resultatet kan bli annerledes ved en konsernfusjon. 
Kontinuitetskravet vil her være oppfylt ved at skatteposisjonene fordeles på de eksisterende 
aksjene i henholdsvis Bolig Holding AS og Finans Holding AS. 
 
Videre avviker nevnte BFU fra denne saken ved at fusjonen her ble basert på de 
regnskapsmessige verdiene per 31.12. I foreliggende sak er det lagt opp til at fusjonene blir 
basert på de regnskapsmessige verdiene av selskapenes bundne egenkapital etter gjennomført 
kapitalnedsettelse, dvs, etter innløsning av Finans AS sine aksjer i Bolig AS og nedsettelse av 
nesten hele den øvrige aksjekapitalen og overkursfond med overføring til annen egenkapital. 
Likeledes vil eierkontinuitet være oppfylt, forutsatt at innløsningen av Finans AS sine aksjer i 
Bolig AS gjennomføres før fusjonen gjennomføres. 
 
Innsender kan heller ikke her se at det blir noen forskjell mellom det å basere fusjonen på de 
regnskapsmessige verdiene per 31.12 og det å basere fusjonen på selskapets bundne 
egenkapital etter gjennomført kapitalnedsettelse. Kontinuitet i forhold til skatteposisjoner og 
eierskap vil være opprettholdt på samme måte i begge tilfeller. 
 
5.3. Skattemessig gjennomskjæring 
Innsender er av den oppfatning at det ikke er grunnlag for skattemessig gjennomskjæring ved 
transaksjonene som er beskrevet ovenfor. 
 
Opprettelse av en holdingstruktur gjennom reglene for skattefri fusjon er ikke i strid med 
skattereglenes formål. Det er lang praksis på at dette aksepteres av skattemyndighetene, sist 
kjente eksempel er BFU 20/12. Innsender viser også til Telenor-dommen inntatt i Rt. 2006 s. 
1232. 
 
Det er videre akseptert i praksis at tilpasning av aksjekapital/overkursfond i forhold til 
skatteposisjonene skjermingsgrunnlag og skattemessig innbetalt kapital ikke gir grunnlag for 
gjennomskjæring. Det vises også til bindende forhåndsuttalelse om splitt og spleis av aksjer 
BFU 18/09. 
 
6. Avslutning 
Innsenders oppfatning er at den planlagte konsernfusjonen iht. skattereglene kan 
gjennomføres uten realisasjonsbeskatning, og at saken ikke representerer noe grensetilfelle i 
så måte.  
 
Etter anmodning har innsender gitt en del tilleggsopplysninger.  
 
Innsenders redegjørelse for fisjonene 
Fisjonene vil bli gjennomført for å sikre at de personlige aksjonærene blir aksjeeiere gjennom 
hver sine private holdingselskaper. Fisjonene planlegges gjennomført som 
oppløsningsfisjoner der skyggekonsernenes mødre (Bolig Holding AS og Finans Holding AS) 
fordeler sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser til åtte overtakende selskaper (fire for hvert 
konsern) som stiftes ved fisjonene, jf. aksjeloven § 14 (2). Aksjonærene skiller lag ved at hver 



av aksjonærene i de overdragende selskapene blir eneaksjonærer i hver sine nystiftede 
selskap.  
 
Det forutsettes at aksjeklassene i selskapene vil bli endret fra A- og B-aksjer til ordinære 
aksjer før vedtakelse av fisjonene, slik at alle aksjene har like organisatoriske rettigheter og 
like stor verdi når fisjonene vedtas. Videre forutsettes det at de fusjonsfordringene som vil bli 
etablert dersom konsernfusjonene gjennomføres, før fisjonene omgjøres til aksjekapital ved 
økning av pålydende i datterselskapene Bolig 1 AS og Finans 1 AS sine aksjer 
(gjeldskonvertering). Antall aksjer i datterselskapene vil således være uendret. 
 
Etter at disse transaksjonene er gjennomført vil Bolig Holding AS og Finans Holding AS sine 
eneste eiendeler bestå av aksjer i datterselskapene, bortsett fra et mindre bankinnskudd. De 
eneste eiendelene som blir å fordele ved fisjonen er aksjene i datterselskapene samt 
bankinnskuddene. 
 
Ved fisjonene fordeles antall aksjer i datterselskapene til de overtakende selskapene som 
stiftes ved fisjonen nøyaktig i overensstemmelse med aksjonærenes eierandel i de 
overdragende selskapene. Dette innebærer at de overdragende selskapenes aksjekapital faktisk 
fordeles etter virkelige verdier, selv om det ikke foretas noen verdsettelse av selskapene i 
forkant av fisjonene. Fordelingen vil bli den samme uavhengig av aksjenes virkelige verdi. 
 
Innsenders skattemessige vurdering 
Det følger av skatteloven § 11-8 første ledd at ved fisjon av aksjeselskap så skal nominell og 
innbetalt aksjekapital fordeles i samme forhold som nettoverdiene fordeles mellom 
selskapene. 
 
I mange fisjonstilfeller vil dette innebære et krav om at det må foretas en verdsettelse av det 
overdragende selskap. Dette er imidlertid etter innsenders oppfatning ikke tilfellet her. 
 
I foreliggende tilfelle vil de eneste eiendelene i de overdragende selskap være aksjer i 
datterselskapene og et mindre bankinnskudd. Antall aksjer vil være nøyaktig 
overensstemmende med antall aksjer i mor. Ved fisjonene vil de overtakende selskapene 
overta et antall aksjer i datterselskapene til de åtte overtakende selskapene som stiftes ved 
fisjonen som er nøyaktig i overenstemmende med aksjonærenes eierandel i det overdragende 
selskap. Alle aksjene vil nødvendigvis ha samme verdi. 
 
Nominell og innbetalt aksjekapital vil således bli fordelt i samme forhold som nettoverdiene, 
uavhengig av hvilken verdi det overdragende selskap måtte ha. Etter innsenders oppfatning 
innebærer dette at det ikke er nødvendig med noen verdsettelse av overdragende selskap for å 
sikre krav om skattemessig kontinuitet. Fordelingen skjer faktisk i overensstemmelse med 
virkelige verdier, uavhengig av en eventuell verdsettelse. 
 
Konverteringen av fusjonsfordringen før fisjon gjennomføres for å sikre at evt. gevinst/tap 
ved realisasjon av fordringen kan utlignes ved konsernbidrag. Etter fisjonen vil 
konserntilknytningen være brutt og konsernbidrag vil da ikke være mulig å gjennomføre. 
 
Endring av aksjeklasser fra A- og B-aksjer til ordinære aksjer er nødvendig for å oppfylle 
kravene i skatteloven § 11-8 første ledd, jf. BFU 30/11. Endringen er ikke å anse som 
skattemessig realisasjon, jf. BFU 18/09. Det vil bare bli foretatt endring av aksjenes 
organisatoriske rettigheter (stemmerett). 



Nærmere om kapitalnedsettelsene – innsenders redegjørelse 
Innsender nevner innledningsvis at for det ene selskapet, Bolig AS, er formålet med 
kapitalnedsettelse todelt. Det ene formålet er å gjennomføre en innløsning av de aksjene som 
eies av Finans AS (ca 3 % av aksjene). Dette gjøres for å legge til rette for gjennomføring av 
den senere konsernfusjonen og fisjonen der det kun skal være de personlige aksjonærene som 
står som eiere av det nye morselskapet. 
 
Det andre formålet – kapitalnedsettelse med overføring til annen egenkapital – er det samme 
for begge selskapene. 
 
Noe av hensikten med kapitalnedsettelsen er å foreta en tilpasning til reglene om 
tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital. Det er også ønskelig å komme under 
aksjelovens minimumskapital for antall styremedlemmer, i forhold til hovedønsket om at de 
personlige aksjonærene skal eie aksjer gjennom hvert sitt private holdingselskap. 
 
Skattemessig innbetalt kapital er ikke beregnet nøyaktig, dette fordi det uansett ikke er aktuelt 
å ta ut hele beløpet i en omgang, men eventuelt over flere år. Tanken er da er at det ikke er 
nødvendig å foreta noen nøyaktig beregning før en ”nærmer seg” den ikke-innbetalte 
kapitalen. De foreløpige beregningene viser at det dreier seg om et samlet beløp på ca MNOK 
150, hvorav ca MNOK 100 er i Finans AS og MNOK 50 er i Bolig AS.  
 
Kapitalnedsettelsene innebærer en flytting både av innbetalt aksjekapital og opptjent 
aksjekapital fra egenkapitalpostene aksjekapital og overkurs til egenkapitalposten annen 
egenkapital. Posten annen egenkapital vil etter kapitalnedsettelsene bestå av en blanding av 
skattemessig innbetalt og opptjent kapital. 
 
Annen egenkapital kan deles ut som selskapsrettslig utbytte. I tilfeller der annen egenkapital 
består av både innbetalt og opptjent kapital vil det foreligge en valgadgang for om 
utbetalingen skal anses som tilbakebetaling av innbetalt kapital eller som et ordinært utbytte, 
jf. Utv. 2006 s. 752 FIN. Dette er i motsetning til om egenkapitalen hadde blitt stående som 
aksjekapital. Ved nedsettelse av aksjekapitalen med tilbakebetaling til aksjonær vil ikke-
innbetalt kapital måtte anses å bli utbetalt først. 
 
En alternativ fremgangsmåte kunne vært å foreta kapitalnedsettelsen i etterkant, ved først å 
sette ned aksjekapitalen med et beløp tilsvarende den opptjente kapitalen, og deretter foreta en 
nedsettelse av den resterende del av aksjekapitalen med tilbakebetaling av aksjonær. 
Tilsvarende kunne det blitt foretatt en nedsettelse av overkursfond med tilbakebetaling til 
aksjonær. Her ville det være valgfritt om tilbakebetalingen skulle blitt ansett som innbetalt 
kapital eller opptjent kapital. 
 
Den alternative fremgangsmåten fremstår som betraktelig mindre praktisk og mer 
kostnadskrevende. Det er ikke ønskelig å tilbakebetale all skattemessig innbetalt kapital i en 
omgang, dette vil sannsynligvis bli gjort over flere år. Etter den alternative fremgangsmåten 
ville en for hver kapitalnedsettelse måtte produsere dokumenter for 
aksjekapitalnedsettelser/nedsettelse av overkursfond, registrering i Brønnøysund og foreta 
kreditorvarsling. Ved den planlagte fremgangsmåten vil tilbakebetalingene kunne skje ved 
utdeling av ordinære selskapsrettslige utbytter ifb. med vedtakelse av årsregnskapet over flere 
år. 
 



Innsender kan ikke se at den planlagte fremgangsmåten innebærer en illojal tilpasning. Det 
skjer her ingen utbetaling av ikke-innbetalt kapital uten beskatning. Den ikke-innbetalte 
kapitalen vil fortsatt ligge i selskapet og vil bli beskattet som utbytte ved evt. senere uttak. 
 
Dersom selskapene først har ”brukt opp” den innbetalte kapitalen, vil dette få betydning for 
skattepliktig utbytte senere, da tilbakebetalingen av innbetalt kapital reduserer 
inngangsverdier/skjermingsgrunnlaget. Dette vil også få betydning for fremtidige 
generasjonsskifter, da arveavgiftsgrunnlaget for aksjene da vil måtte fastsettes uten fradrag for 
latent gevinst, jf. arveavgiftsloven § 14. Fordelen ved å kunne ta ut midler skattefritt nå vil 
utlignes ved mindre gunstig beskatning senere. 
 
Selv om det her dreier seg om store beløp er tidshorisonten for uttak ikke uendelig. Uten at 
innsender er kjent med aksjonærenes planer om fremtidige uttak er det ikke urealistisk å tenke 
seg at den innbetalte kapitalen vil være ”brukt opp” i løpet av en 10-års periode. 
 
Føringen av beløpene ved fusjonen iht. innsender 
Føringen av beløpene ved fusjonene skjer til regnskapsmessig kontinuitet. Egenkapitalens 
sammensetning i morselskapene og de overdragende selskapene skal da tilnærmet videreføres. 
Dette innebærer at aksjekapitalen i morselskapene ved fusjonene vil tilsvare summen av 
aksjekapital i de overdragende selskapene og den aksjekapital som var i morselskapene fra 
stiftelsestidspunktet. Annen egenkapital er avsatt til regnskapsmessig kontinuitet, det vil si at 
annen egenkapital fra de overdragende selskapene er tilnærmet videreført som annen 
egenkapital i morselskapene. 
 
I e-post bekrefter innsender at den etterfølgende fisjonen skal resultere i at de personlige 
aksjonærene etter fisjonen eier to investeringselskaper hver.  
 
Innsender forutsetter at de personlige aksjonærene skiller lag ved fisjonen, og at 
investeringsselskapene som stiftes ved oppløsningsfisjonen stiftes med kun en aksje hver. 
Pålydende på den ene aksjen vil være noe høyere for Per sine investeringsselskap enn for de 
tre øvrige sine investeringsselskap fordi Per har relativt flere aksjer i Bolig Holding AS og 
Finans Holding AS.  
 
Antall aksjer ved konsernfusjonen vil være uendret siden alle kapitalforhøyelser vil skje ved 
økning av pålydende. Eksempelvis vil Per eie 2 aksjer (1 A og 1 B) i Finans Holding AS 
(samme antall som han i dag eier i Finans AS) og 20 000 aksjer (7 500 A og 12 500 B) i Bolig 
Holding AS (også samme antall som han i dag eier i Bolig AS). Morselskapene i 
skyggekonsernene (Bolig Holding AS og Finans Holding AS) er stiftet med samme antall 
aksjer som de nåværende selskapene Finans AS og Bolig AS (minus de aksjene som Finans 
AS i dag eier i Bolig AS som innløses ved kapitalnedsettelse). 
 
Skattedirektoratets vurderinger 
Problemstillinger og avgrensninger 
Skattedirektoratet skal på bakgrunn av innsenders beskrivelse av faktum, og de forutsetninger 
som tas i det følgende, ta stilling til om de beskrevne konsernfusjonene kan gjennomføres som 
skattefrie fusjoner for selskapene og aksjonærene, jf. sktl. § 11-1 flg., samt om ulovfestet 
gjennomskjæring kommer til anvendelse på hele transaksjonsrekken. 
 
Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at det ikke tas stilling til eventuelle andre 
skattespørsmål eller problemstillinger som måtte oppstå ved de skisserte transaksjoner ut over 



de spørsmål som er drøftet i det følgende. Direktoratet tar heller ikke stilling til regnskaps- og 
selskapsrettslige spørsmål, men forutsetter at de relevante lovbestemmelsene blir fulgt. Vi tar 
derfor ikke stilling til om det etter regnskaps- og selskapsretten er anledning til å benytte 
balansen pr. 31.8.2012, justert for etterfølgende kapitalnedsettelser, men forutsetter at det er 
tilfelle. 
 
Direktoratet tar heller ikke stilling til øvrige skattemessige bestemmelser, utover de som blir 
vurdert i denne uttalelsen. Skattedirektoratet forutsetter at premissene og faktum som er tatt 
inn ovenfor er fullstendige for de spørsmål som drøftes.  
 
Konsernfusjoner til skattemessig kontinuitet 
Direktoratet skal først ta stilling til om konsernfusjonene kan gjennomføres med skattemessig 
kontinuitet for selskapene og aksjonærene. 
 
Faktum 
Det er opplyst at det skal opprettes to skyggekonsern, Bolig Holding AS med datterselskapet 
Bolig 1 AS, og Finans Holding AS med datterselskapet Finans 1 AS. Deretter skal det 
gjennomføres to konsernfusjoner. Bolig AS skal fusjoneres inn i Bolig 1 AS med utstedelse 
av vederlag i Bolig Holding AS ved oppskrivning av pålydende på eksisterende aksjer. Finans 
AS skal fusjoneres inn i Finans 1 AS med utstedelse av vederlag i Finans Holding AS også 
ved oppskrivning av pålydende på eksisterende aksjer. Fusjonene skal gjennomføres til 
regnskapsrettslig kontinuitet. Skatterettslig skal fusjonene gjennomføres med kontinuitet. 
Overtakende selskaps morselskap stiftes således med samme antall aksjer som overdragende, 
slik at det blir kontinuitet på antall aksjer og fordelingen av disse mellom aksjonærene. Det 
blir også kontinuitet med hensyn til fordelingen mellom bundet og fri egenkapital før og etter 
fusjonene. 
 
Det er opplyst at kapitalforhøyelsen i morselskapene vil bli basert på den regnskapsmessige 
verdien av selskapenes bundne egenkapital, etter kapitalnedsettelsen. Innsender opplyser 
videre at kapitalforhøyelsen i overtakende selskaps morselskap, oppfyller det selskapsrettslige 
kravet om at det ikke kan tegnes aksjer til underkurs, jf. aksjeloven § 10-12, jf. § 2-12. 
 
Skyggekonsernene er nystiftede selskaper. Direktoratet legger derfor til grunn at det ikke 
ligger verdier i disse selskapene unntatt aksjekapitalen før konsernfusjonene gjennomføres. 
Det er videre opplyst at overdragende og overtakende selskaps morselskap er eiet av de 
samme aksjonærer i samme eierforhold. 
 
Det er videre opplyst at det skal gjennomføres to konsernfusjoner etter aksjeloven § 13-2 (2). 
Fusjonene skal gjennomføres med virkning fra 1. januar 2012. Utstedelse av vederlag skal 
skje ved oppskrivning av pålydende på aksjene i morselskapene Bolig Holding AS og Finans 
Holding AS. Oppskrivningen av aksjekapitalen skjer på bakgrunn av fusjonsfordringen som 
etableres mellom morselskapene og datterselskapene på grunnlag av verdiene som tilføres 
datterselskapene ved fusjonene. 
 
Rettskilder/subsumsjon 
I brev fra Justisdepartementet, datert 12.9.2001, er det åpnet for oppskrivning av pålydende på 
eksisterende aksjer i stedet for utstedelse av nye aksjer ved fusjon. Skattedirektoratet har etter 
dette lagt til grunn at en oppskrivning på eksisterende aksjer i overtakende selskap vil være i 
henhold til gjeldende regler om skattefri fusjon når aksjesitsen er identisk i de to selskapene, 
jf. bl.a. Utv. 2002 s. 600 pkt. 4.  



 
Ved oppskrivning av aksjenes pålydende gjelder i utgangspunktet de samme prinsipper og 
regler som ved utstedelse av vederlagsaksjer.  
 
Etter skatteloven § 11-7 annet ledd skal inngangsverdi og ervervstidspunkt som aksjonærene 
hadde i tilknytning til sine aksjer i det overdragende selskapet videreføres på 
vederlagsaksjene. Vederlagsaksjene må her forstås som aksjene i det overtakende selskapets 
morselskap som oppskrives. Det er i teori og praksis lagt til grunn at også skatteposisjonene 
skjermingsgrunnlag, ubenyttet skjerming, innbetalt aksjekapital og overkurs, RISK-beløp og 
begrensninger som følger av § 19-2 annet ledd, må videreføres på vederlagsaksjene/aksjene 
som oppskrives. Innsender har opplyst at antallet aksjer i overtakende selskaps morselskap er 
det samme som i de overdragende selskapene. 
 
Direktoratet legger som nevnt til grunn at de samme prinsippene må benyttes ved 
oppskrivning på eksisterende aksjer som ved utstedelse av nye aksjer, dvs. at det ikke får noen 
betydning om det utstedes nye aksjer, eller om det bare oppskrives på eksisterende aksjer i det 
overtakende selskaps morselskap. Skatteposisjonene på aksjene i det overdragende selskapet 
må da omfordeles på det antallet aksjer som oppskrives (som om disse var nyutstedte 
vederlagsaksjer). Hvis det er forskjellige skatteposisjoner (enten i størrelse eller innhold) på 
aksjene i det overdragende selskapets morselskap, skal denne forskjellen videreføres på 
aksjene som skrives opp. Skatteposisjonene på aksjene i det overdragende selskapet skal 
derfor ikke fordeles med likt beløp på aksjene i det overtakende selskapets morselskap, med 
mindre alle aksjene i det overdragende selskapet har identiske skatteposisjoner. 
Skatteposisjonene må omfordeles slik at skatteposisjonene på den eldste aksjen i det 
overdragende selskapet omfordeles på den/de eldste aksjene i overtakende selskapets 
morselskap osv. På denne måten opprettholdes størst mulig grad av skattemessig kontinuitet. 
Skatteposisjonene på aksjene i det overtakende selskapet vil da, etter fusjonen, bestå både av 
skatteposisjonene som tilhørte den enkelte aksje før fusjonen, samt de omfordelte 
skatteposisjonene fra de enkelte aksjene i det overdragende selskapet. 
 
Når det gjelder beregning av bytteforholdet ved utstedelse av vederlagsaksjer/oppskrivning av 
pålydende, er utgangspunktet at det må baseres på virkelige verdier for å oppnå skattemessig 
kontinuitet og unngå verdioverføringer mellom gamle og nye aksjer.  
 
Innsender har imidlertid opplyst at kapitalforhøyelsen skal baseres på regnskapsmessig verdi 
av bundet egenkapital, i de overdragende selskapene, etter kapitalnedsettelsen. Spørsmålet blir 
derfor om en slik fremgangsmåte tilfredsstiller kravet til kontinuitet i skatteloven. 
 
Ifølge innsender vil skattemessig kontinuitet oppnås ved at samtlige skatteposisjoner, 
herunder innbetalt aksjekapital og overkurs, på de aksjene hver enkelt aksjonær eier i Bolig 
AS og Finans AS, fordeles på de aksjene de enkelte aksjonærene vil eie i skyggekonsernenes 
morselskaper (Bolig Holding AS og Finans Holding AS). Innsender hevder videre at siden 
aksjonærsammensetningen er nøyaktig lik i de involverte selskapene, vil eierkontinuiteten 
være oppfylt ved at hver av aksjonærene i Bolig Holding AS og Finans Holding AS vil få en 
verdiøkning på sine aksjer som er nøyaktig overensstemmende med verdien av de aksjene de 
hadde i Bolig AS og Finans AS. Dette vil, ifølge innsender, nødvendigvis være tilfelle 
uavhengig av hvilken verdi selskapene måtte ha i forhold til hverandre. Det vil ikke skje noen 
forskyvning av verdier eierne i mellom. 
  



Direktoratet legger til grunn at når to selskaper, med identisk eiersits i overdragende og 
overtakende selskaps morselskap som her, fusjonerer med regnskapsmessig kontinuitet, og 
vederlaget utstedes ved oppskrivning på eksisterende aksjer i det overtakende selskapets 
morselskap, vil skattemessig kontinuitet opprettholdes dersom reglene, som ovenfor beskrevet 
av direktoratet, følges. Direktoratet antar derfor at fusjonen kan gjennomføres ved at 
kapitalforhøyelsen skjer på grunnlag av den regnskapsmessige verdien av selskapenes bundne 
egenkapital på fusjonstidspunktet, under forutsetning av at dette lar seg gjennomføre etter 
regnskaps- og selskapsrettslige regler, og at forholdet mellom bunden og fri egenkapital 
videreføres.  
 
Direktoratet legger videre til grunn at den skattemessige verdien på fordringen Bolig Holding 
AS og Finans Holding AS har mot sine datterselskaper, er lik den skattemessige verdien av 
den overførte egenkapitalen, jf. skatteloven § 11-7 (2). Videre må forholdet mellom bundet og 
fri egenkapital i de overdragende selskapene videreføres i de overtakende selskapenes 
morselskap.  
 
Regnskapsmessig egenkapital totalt sett må også videreføres i de vederlagsutstedende 
morselskapene. 
 
Innløsning av fusjonsfordringene og endring fra aksjeklasser 
Når det gjelder innløsningen av fusjonsfordringene mellom mor- og datterselskapene etter 
konsernfusjonene, så er eventuell gevinst skattepliktig og tap fradragsberettiget for de to 
innvolverte selskapene, jf. skatteloven § 11-7 (3). 
 
Endring fra A- og B-klasse aksjer til ordinære aksjer er ikke skattepliktig såfremt aksjonærens 
andel av selskapsformuen ikke endres, jf. Lignings-ABC 2011/12 s. 945 pkt. 3.3. Innsender 
har opplyst at det bare skjer endringer i aksjenes organisatoriske rettigheter, og direktoratet 
legger derfor til grunn at det ikke skjer endringer i aksjonærenes rettigheter i forhold til 
selskapsformuen, og at endringen derfor ikke er skattepliktig. 
 
Ulovfestet gjennomskjæring 
Skattedirektoratet skal deretter ta stilling til om ulovfestet gjennomskjæring kommer til 
anvendelse. 
 
Innholdet i regelen om ulovfestet gjennomskjæring er utviklet i et samspill mellom 
rettspraksis og juridisk teori, jf. bl.a. høyesterettsdommer inntatt i Utv. 2007 side 512 (”Hex-
dommen”), Utv. 2004 side 921 (”Aker Maritime-dommen”) og Utv. 2002 side 639 
(”Hydrodommen”). 
 
For å anvende ulovfestet gjennomskjæring er det to vilkår som må være oppfylt. Det første 
vilkåret er at det hovedsakelige formålet med disposisjonene er å spare skatt (grunnvilkåret). 
Det andre vilkåret er at disposisjonene ut fra deres virkninger (herunder egenverdi), skattyters 
formål med disposisjonene og omstendighetene for øvrig, fremstår som stridende mot 
skattereglenes formål (tilleggsvilkåret). Begge vilkårene må være oppfylt for at den 
ulovfestede regel om gjennomskjæring skal komme til anvendelse.  
 
Det følger av Høyesteretts dom inntatt i Utv. 2006 side 1416 (”Telenor-dommen”) at 
enkeltdisposisjoner som inngår i et større kompleks av disposisjoner skal vurderes ut fra det 
samlede komplekset, og at grunnvilkåret i gjennomskjæringsnormen skal vurderes ut fra en 
samlet bedømmelse av de disposisjoner som utgjør en naturlig helhet. 



 
Den transaksjonsrekken som skal vurderes er kapitalnedsettelse i Bolig AS og Finans AS med 
overføring til annen egenkapital, konsernfusjon av Bolig AS inn i Bolig 1 AS med 
vederlagsaksjer i Bolig Holding AS, konsernfusjon av Finans AS inn i Finans 1 AS med 
vederlagsaksjer i Finans Holding AS, og oppløsningsfisjon av Bolig Holding AS og Finans 
Holding AS til fire selskaper for hvert holdingselskap, ett til hver aksjonær, og der det ustedes 
kun én vederlagsaksje til aksjonæren. 
 
Skattedirektoratet er ikke bedt om å ta stilling til om den etterfølgende fisjonen kan 
gjennomføres med skattemessig kontinuitet. Vi legger derfor til grunn i det følgende at 
fisjonen gjennomføres i henhold til regnskaps-, skatte-, og selskapsrettslige regler. Det skal i 
den forbindelse bemerkes at fisjonen bl.a. må gjennomføres i tråd med skatteloven § 11-8 (1) 
slik at nominell og innbetalt aksjekapital må fordeles i samme forhold som nettoverdiene 
fordeles mellom selskapene. Direktoratet har i BFU 30/07 uttalt at transaksjonen måtte 
gjennomføres i henhold til virkelige verdier for å oppfylle kravet i skatteloven § 11-8 (1). Vi 
har ikke tatt stilling til om det er spesielle forhold ved foreliggende fisjon som medfører et 
annet resultat.  
 
Når det gjelder spørsmålet om ulovfestet gjennomskjæring finner vi det ikke nødvendig å ta 
stilling til om grunnvilkåret (at det hovedsakelige formålet med disposisjonen er å spare skatt) 
er oppfylt, før vi har vurdert spørsmålet om valg av transaksjonsmodell vil være i strid med 
skattereglenes formål.  
 
Ved vurderingen av om det vil være i strid med skattereglenes formål å la en privatrettslig 
disposisjon få skatterettslig virkning etter sitt innhold, må man ta utgangspunkt i formålet med 
den aktuelle skatteregel. Vi skal vurdere om den skisserte transaksjonsrekke vil stå i motstrid 
til formålet med de aktuelle skattereglene.  
 
Det er opplyst at det i forkant av fusjonene gjennomføres en kapitalnedsettelse i Bolig AS der 
Finans AS innløses som aksjonær i Bolig AS, jf. aksjeloven § 12-1 (1) punkt 2. Dette er å 
anse som realisasjon av disse aksjene, jf. skatteloven10-37 (2), og behandles ikke nærmere i 
det følgende.  
 
Kapitalnedsettelse med overføring til annen egenkapital 
Det skal gjennomføres en stor kapitalnedsettelse i både Bolig AS og Finans AS med 
overføring til annen egenkapital, jf. aksjeloven § 12-1 første ledd punkt 3. Det er bare denne 
kapitalnedsettelsen som omtales i det følgende. Kapitalnedsettelsen medfører at fremtidige 
utdelinger fra Bolig AS og Finans AS (etter fusjonene som utdelinger fra Bolig Holding AS 
og Finans Holding AS) skjer fra annen egenkapital og ikke aksjekapital. Den skatterettslige 
effekten av dette er at utdelinger fra selskapene ikke er omfattet av utbyttebestemmelsen i 
skatteloven § 10-11, herunder § 10-11 (5) om at utbetalinger til aksjonær ved nedskrivning av 
aksjekapitalen først skal gå av fondsemitert opptjent kapital. Denne bestemmelsen gjelder 
ikke annen egenkapital.  
 
Spørsmålet er om en slik kapitalnedsettelse med overføring til annen egenkapital, for å legge 
til rette for senere utdelinger, er i strid med utbyttereglene i skatteloven § 10-11, herunder 
rekkefølgebestemmelsen i § 10-11 (5). 
 
Aksjeloven § 12-1 åpner for kapitalnedsettelse med alternative anvendelsesområder for 
kapitalen, herunder overføring til annen egenkapital. Der skatteloven har egne regler for 



rekkefølgen ved utdelinger fra aksjekapitalen, er det ikke tilsvarende lovregulering ved 
utdelinger fra annen egenkapital. Det medfører at aksjonærene, ved utbetaling fra annen 
egenkapital, kan velge om selskapet skal tilbakebetale innbetalt kapital eller opptjent kapital.  
 
Det er et hovedprinsipp i norsk skatterett at aksjonæren skal kunne ta ut skattemessig innbetalt 
kapital på aksjene uten beskatning, og det er i praksis gitt aksept for at det kan foretas 
tilpasninger for å komme i posisjon for tilbakebetaling av innbetalt kapital. 
Finansdepartementet har i Utv. 2006 s. 752 uttalt at ved utdelinger fra overkursfond kan 
selskapet velge rekkefølgen på utbetaling av innbetalt og opptjent kapital. Tilsvarende har 
departementet i uttalelse inntatt i Utv. 1999 s. 994 uttalt det samme om disposisjonsfond, så 
lenge aksjelovens regler følges.  
 
Det vesentlige i denne saken må være at skattyter ikke oppnår å få ut ikke-innbetalt kapital fra 
selskapet uten beskatning. Det som oppnås er at aksjonæren først kan ta ut (skattefri) innbetalt 
kapital før han tar ut (skattepliktig) utbytte. Transaksjonsrekken har imidlertid også andre 
konsekvenser, idet tilbakebetalingen av innbetalt kapital bl.a. vil medføre en reduksjon av 
skjermingsgrunnlaget på aksjene og dermed en reduksjon av nivået for når utbytteskatt inntrer 
ved senere utbetaling. Tilbakebetalingen av innbetalt kapital vil også redusere aksjens 
inngangsverdi og lede til høyere gevinst, eventuelt lavere tap, ved senere realisasjon av 
aksjen. 
 
Så lenge aksjelovens regler blir fulgt legger direktoratet til grunn at selskapet ved utdelinger 
fra annen egenkapital kan velge rekkefølgen på utbetaling av innbetalt og opptjent kapital. 
 
På denne bakgrunn konkluderer Skattedirektoratet med at en kapitalnedsettelse med 
overføring til egenkapital i denne saken ikke strider mot formålet til utbyttereglene i 
skatteloven § 10-11, herunder rekkefølgebestemmelsen i § 10-11 (5). 
 
To konsernfusjoner med etterfølgende oppløsningsfisjoner 
Neste spørsmål bli om de to konsernfusjoner, med etterfølgende oppløsningsfisjoner som 
beskrevet, kan gi opphav til gjennomskjæring.  
 
I Ot.prp. nr. 71 (1995-96), om skatteregler for fusjon og fisjon av selskaper, fremgår det av 
punkt 1.2 at det prinsipielle utgangspunktet er at skattereglene ikke skal motvirke rasjonelle 
omorganiseringer av det selskapsrettslige rammeverket rundt virksomheter. Virksomhetene 
må kunne finne en organisasjonsstruktur som både bedrifts- og samfunnsøkonomisk er 
hensiktsmessig og ønskelig. På den annen side understrekes det at den nærmere 
avgrensningen må skje ut fra praktiske hensyn og for å hindre misbruk. Videre fremgår det av 
punkt 2.3.5.1 om gjeldende rett, strekpunktet om ulovfestet gjennomskjæring, at fisjons- og 
fusjonsreglene ikke er tenkt brukt når det helt dominerende eller eneste formål er å oppnå 
skattebesparelser. Formålet med fisjons- og fusjonsreglene er å legge til rette for strukturer 
som samfunns- og bedriftsøkonomisk er gode, og man må derfor akseptere en stor grad av 
omorganiseringer hvor det forretningsmessige formålet er mer eller mindre dominerende. 
 
Ønsket om å opprette egne holdingselskaper for hver aksjonær, springer ut fra forskjellige 
behov hos hver enkelt. Ved eget holdingselskap kan aksjonæren velge selv om han vil ta ut 
penger eller la dem stå i selskapet. Videre er han enerådende mht. hvilke investeringer han vil 
gjøre. Det vises til innsenders redegjørelse foran. Slik Skattedirektoratet ser det har derfor 
konsernfusjonene og oppløsningsfisjonene relevante virkninger utover det skattemessige, og 
transaksjonene anses derfor ikke som stridende mot fusjonsreglenes formål. 



I tillegg oppnår man ved denne omorganiseringen å komme inn under fritaksmetoden ved 
indirekte eie gjennom egne investeringsselskaper.  
 
Når det gjelder fritaksmetoden uttaler Finansdepartementet i Ot.prp. nr. 1 (2004-05) på side 
52 at: 
 
”Fritaksmetoden forhindrer at aksjeinntekter blir beskattet flere ganger i eierkjede med 
norske selskaper (kjedebeskatning). Kjedebeskatning kan gi incentiver til omorganiseringer, 
og kan dessuten svekke kapitalmobiliteten i næringslivet. Fritaksmetoden vil bedre 
kapitalmobiliteten, sammenlignet med det gjeldende systemet med RISK og godtgjørelse. 
Fritaksmetoden harmonerer med det uttaksprinsipp som ligger til grunn for 
aksjonærmodellen, jf. kapittel 5, og som medfører at aksjeinntekter som overstiger risikofri 
avkastning, beskattes når de tas ut av selskapssektoren.”  
 
Ved at fisjons- og fusjonsreglene benyttes i kombinasjon med fritaksmetoden vil aksjonærene 
oppnå en utsettelse med beskatningen til de eventuelt tar ut fremtidig utbytte/gevinst av sitt 
holdingselskap.  
 
Skattedirektoratet legger imidlertid til grunn at hele den planlagte transaksjonsrekken, sett 
under ett, heller ikke gir økt tilgang på midler som kan deles ut til personlige aksjonærer uten 
beskatning. Videre legger vi til grunn at det er de samme bakenforliggende eierinteresser før 
og etter gjennomføring av transaksjonsrekken, og at det forholdsmessige eierskapet, og 
verdiene som hver aksjonær eier, er uforandret. De personlige aksjonærene vil fortsatt være 
underlagt aksjonærmodellen og beskattes når de tar ut utbytte fra sine investeringsselskaper. 
 
Ut fra en samlet vurdering i denne konkrete saken finner Skattedirektoratet at den skisserte 
transaksjonsrekke ikke er i strid med fritaksmetoden.  
  
Hver aksjonær får hvert sitt investeringsselskap med én aksje 
Samlet sett oppnår aksjonærene med transaksjonsrekken å få hvert sitt holdingselskap pr. 
aksjeinnvestering der de har samlet sine inngangsverdier i én aksje.  
 
Spørsmålet er om det å samle alle skatteposisjonene på én aksje strider mot formålet til 
utbyttebestemmelsen i skatteloven § 10-11. Skattedirektoratet forutsetter at ingen av aksjene i 
Bolig AS og Finans AS er undergitt tapsbegrensningsreglene i skatteloven § 19-2. 
 
At aksjonærens skatteposisjoner samles på én aksje er bl.a. behandlet av Skattedirektoratet i 
BFU 66/06. I den saken eide aksjonæren et selskap der han hadde mange aksjer med 
forskjellige inngangsverdier. Aksjene i selskapet ble spleiset til én. Skattedirektoratet 
konkluderte med at ulovfestet gjennomskjæring ikke kom til anvendelse, selv om man anså at 
det var hovedsakelig skattemessige årsaker til spleisen. Etter innføringen av 
aksjonærmodellen har det i flere kilder blitt uttalt at man kan samle sine skjermingsgrunnlag 
bak hver aksje ved å spleise alle aksjer til én aksje.  
 
I foreliggende sak er det også i utgangspunktet flere aksjer med forskjellige inngangsverdier, 
som utjevnes ved å fisjonere til et investeringsselskap der det bare er én aksje. Virkningen blir 
således den samme som ved en spleis. Skattyter oppnår ikke, ved den planlagte 
fremgangsmåten, å få ut opptjent kapital fra selskapet uten beskatning. Fremgangsmåten 
fremtrer derfor ikke som stridende mot utbyttereglenes formål. 
 



Det er etter dette ikke nødvendig å ta stilling til om grunnvilkåret (at det hovedsakelige 
formålet med disposisjonen er å spare skatt) er oppfylt. Skattedirektoratet er etter dette 
kommet til at den ulovfestede gjennomskjæringsregel ikke kommer til anvendelse. 
 
Konklusjon 
 
På bakgrunn av de opplysninger som er gitt, og de forutsetninger som er tatt, kan 
konsernfusjonen av Bolig AS inn i Bolig 1 AS med økning av pålydende på aksjene i Bolig 
Holding AS, og konsernfusjonen av Finans AS inn i Finans 1 AS med økning av pålydende 
på aksjene i Finans Holding AS, gjennomføres som skattefrie fusjoner, jf. skatteloven §§ 11-1 
flg. for Per, Pål, Espen, Fredrik, Finans AS, og Bolig AS. 
  
På bakgrunn av de opplysninger som er gitt, og de forutsetninger som er tatt, kommer 
ulovfestet gjennomskjæring ikke til anvendelse på den skisserte transaksjonsrekken.  
 
 


