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1 Utredningens bakgrunn  

1.1 Sammensetning og mandat 

En gruppe revisorer, rådgivere og advokater hos Deloitte skrev i 2012 boken «Fusjon og fisjon. Skatt, regnskap og 

selskapsrett» (DnR Kompetanse AS, Oslo 2013). I forbindelse med dette arbeidet tok Deloitte kontakt med 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med det formål å videreformidle en del erfaringer og tanker rundt noen 

praktiske utfordringer som skaper problemer for næringsdrivende som ønsker å gjennomføre en fusjon eller fisjon. 

 

Basert på disse diskusjonene etablerte Deloitte en gruppe internt bestående av statsautorisert revisor Sylvi 

Bjørnslett, advokat Torill H. Aamelfot, advokat (H) Elin Sætre Løfsgaard og advokat Odd Erik Johansen, som 

skulle utarbeide en utredning til NHO som konkretiserer disse erfaringene og foreslår konkrete løsninger. 

Advokatene Alexander With og Are Lian har forestått den merverdiavgiftsrettslige delen.  

 

I brev datert 21. desember 2012 ble gruppens mandat konkretisert og oppsummert som følger: 

 

«Premisser 

 

Fusjon og fisjon vil innenfor nåværende system være regler som i de fleste tilfeller er kompliserte, og som 

krever utøvelse av en viss grad av skjønn på et vanskelig faktum. Samtidig er det mye som tyder på at 

dagens regler legger unødvendige hindre i veien for de næringsdrivende.  

 

Det er grunn til å anta at disse tilleggskomplikasjonene er kostnadsdrivende for de næringsdrivende. Dels 

ser vi dette ved at kostnader til rådgivning knyttet til formaliteter i mange tilfelle overstiger kostnadene til 

rådgivning knyttet til de materielle vurderingene. Dels er det mange fusjoner eller fisjoner som er 

ønskelige, og som burde vært gjennomført, men som stopper på formaliteter eller kostnader. 

 

Arbeidet tar utgangspunkt i dagens kapitalbeskyttelsesregler. Arbeidet skal også vurdere hva som bør 

gjøres gitt at lovgiver følger forslagene i Gudmund Knudsens utredning om forenkling av aksjelovene. 

Forslagene i utredningene løser en del av de aktuelle spørsmålene, men ikke alle. 

 

Fokusområder 

 

Områdene nedenfor er valgt ut fra følgende kriterier: 

 

 I minst mulig grad endre kapitalbeskyttelsesreglene ut over hva som eventuelt følger av 

forenklingen av aksjelovene. 

 

 I minst mulig grad medføre behov for andre endringer. 

 

 Medføre størst mulig arbeidsbesparelse og mest mulig avklaring av usikkerhet og risiko for minst 

mulig endring av lovtekst. 

 

 Kunne bruke lovforarbeider til å gi mer veiledning i tolkningen av en del av reglene enn det som 

er gjort i dag. En premiss for dette er at henvisning av det som er rene saksbehandlingsregler til 

utvikling i praksis er uheldig. 

 

 Forslagene til endringer vil rette seg mot aksjeselskaper. For allmennaksjeselskaper vil EUs 

selskapsrettsdirektiv i all hovedsak oppstille preseptoriske regler. En del av 

tolkningsavklaringene vil imidlertid kunne ha betydning også for allmennaksjeselskap. 
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Fokusområdene vil være delt i to hovedområder: Forhold som er felles for fusjon og fisjon, og forhold som 

er særegne for fisjon. 

 

Fokusområdene vil være: 

 

 Generelt for fusjon og fisjon 

 

o Reglene om måletidspunkt for virkelig verdi i aksjeretten, skatteretten og 

regnskapsretten. Disse reglene er i dag uklare, og bør referere til samme tidspunkt. 

 

o Reglene om endringer i verdi fra et (felles) måletidspunkt aksjerettslig, skatterettslig og 

regnskapsrettslig frem til styrets møte, generalforsamlingen eller gjennomføring av 

fusjonen eller fisjonen. Disse reglene er i dag uklare. 

 

o Reglene om sperreperiode for egenkapitaltransaksjoner etter 31.12 hvert år. Vurdere 

om dette er en hensiktsmessig restriksjon på anledningen til å gjennomføre fusjoner 

eller fisjoner.  

 

o Vurdere om det er grunnlag for ytterligere forenklinger ved gjennomføring av en del 

konserninterne fusjoner, særlig i lys av forslaget til forenkling av aksjelovene. 

 

o Reglene om eliminering av verdien på datterselskapsaksjer ved omvendt mor-

datterfusjon. I dag vil man etter regnskapsretten eliminere verdien av 

datterselskapsaksjer i en omvendt mor-datterfusjon. Konsekvensen av dette er at man 

ofte vil komme til at verdiene i morselskapet etter eliminasjonen ikke tilsvarer 

minsteinnskuddet i forhold til det aksjerettslige kravet om tegning til kurs på minst 

pålydende. 

 

o Vurdere reglene om angivelse av fisjonsobjekt og forholdet til skatteloven § 11-7, 11-8 

og ulovfestet rett som krever at aksjekapitalen fordeles i samme forhold som de 

underliggende verdier for å tilfredsstille kravet til eier- og verdikontinuitet. Spørsmålet er 

om fordelingen av aksjekapitalen må være en nødvendig premiss for å tilfredsstille 

kravet til skattemessig kontinuitet.   

 

 Fisjon 

 

o Vurdere reglene i aksjeloven § 12—2 annet ledd: Avklare regelen for måling av uttak i 

forhold til gjenværende balanseelementer som reduserer fri egenkapital. Nå et 

spørsmål om man ved uttak kan se bort fra elementer som reduserer fri egenkapital 

dersom disse tas ut i forbindelse med fisjonen. 

 

o Vurdere reglene i aksjeloven § 12—2 annet ledd: Avklare regelen om at det skal være 

dekning for bundet egenkapital etter gjennomføring av fisjon. Presisere at man skal 

kunne gjennomføre mellomliggende egenkapitaltransaksjoner som legger til grunn for 

fisjon. 

 

o Vurdere spørsmålet om man bør lovfeste hovedtrekkene i de regnskapsrettslige 

reglene for fisjon.» 
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Reglene om fusjon og fisjon krysser en rekke fagområder. Skatte- og regnskapsretten hører under 

Finansdepartementet, mens aksjeretten inntil 1. januar 2014 hørte under Justisdepartementet og nå er flyttet til 

Nærings- og fiskeridepartementet. Mens skatte- og aksjeretten vanligvis behandles sammen med andre juridiske 

emner, er regnskapsretten i hovedsak en disiplin som ofte behandles utenfor de ordinære rettsdisiplinene. 

 

Kildetilfanget og kildebruken er vesensforskjellig for de tre rettsområdene. Aksjeretten er en tradisjonell 

privatrettslig rettsdisiplin. Skatteretten skiller seg fra aksjeretten blant annet ved et svært stort kildetilfang av 

uttalelser og avgjørelser av lavere kildemessig rang. Regnskapsretten fungerer innenfor en tradisjonell 

rettskildemessig ramme med regnskapsloven som overordnet rettsgrunnlag, men er for alle praktiske formål et 

rettsområde med hovedsakelig innslag av privat lovgivning i form av ulike internasjonale og nasjonale 

regnskapsstandarder. 

 

Konsekvensen av disse vidt ulike utgangspunktene og kildegrunnlagene er at det slik vi oppfatter det har utviklet 

seg ulik praksis for hvordan regler fortolkes og brukes innenfor ulike rettsområder og blant forskjellige 

rettsanvendere. Konsekvensen av dette igjen er blant annet at man har kunnet oppleve at ulike skattemyndigheter 

ar fortolket aksjerettslige regler annerledes enn hva man har forventet fra et rent selskapsrettslig perspektiv. Man 

har også kunnet oppleve at regler som logisk sett skal være koordinert, slik som tidsfrister og rene 

saksbehandlingsregler, ikke tolkes slik at man ved å følge ett regelsett kan være trygg på at man anses å ha fulgt 

reglene i forhold til andre sammenhenger. 

 

Formålet med denne utredningen er å identifisere forhold knyttet til fusjon eller fisjon hvor man med forholdsvis 

enkle grep kan samordne og justere reglene innenfor de ulike rettsområdene.  

 

Mandatet ble imidlertid fastsatt før man kjente tidspunktet for offentliggjøringen av forslag om generelle 

oppmykninger i aksjeloven. Prop. 111L (2012-2013) Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) ble presentert 

den 5. april 2013. De forslagene som er av betydning for de forhold NHO og Deloitte har ønsket å utrede ble 

vedtatt av Stortinget ved lov av 14. juni nr. 40 2013, med ikrafttredelse den 1. juli 2013. Det er videre lagt til grunn 

at de forslag til oppretting av lovtekst som er foreslått i Prop 36 L (2013 -2014),og som har fått tilslutning fra  

Justiskomiteen i  Innst. 130 (2013-2014), vil bli vedtatt av Stortinget i april 2014. 

 

En konsekvens av dette er at en del av temaene i Deloittes opprinnelige mandat kan anses avklart. De forhold 

som er omtalt i utredningen er derfor øvrige forhold, hvor de vedtatte forenklingene etter vår oppfatning ikke kan 

anses å løse dagens utfordringer. 

 

Endringene som foreslås vil ikke medføre vesentlige endringer i materielle regler. Regelendringene som foreslås 

gjelder i første rekke klargjøring og presisering av saksbehandlingsregler samt avklaring av en del spørsmål som i 

dag medfører usikkerhet hva gjelder fremgangsmåte 

 

Deloittes mandat har videre blitt utvidet til også å omfatte en vurdering av regler om kontinuitet ved fisjon, fusjon 

mv etter merverdiavgiftsloven. I og med at det pr i dag ikke eksisterer slike regler, vil den merverdiavgiftsmessige 

vurderingen på et mer overordnet nivå drøfte hvorvidt behovet for slike regler samt en redegjørelse av hvilke 

konsekvenser slike regler vil ha for de avgiftspliktige og myndighetene.  

1.2 Sammendrag 

Utredningen innleder med en kort redegjørelse for fusjons- og fisjonsbegrepet og de ulike variantene av fusjon og 

fisjon som forekommer. Utredningen tar videre for seg den historiske utviklingen av reglene om fusjon og fisjon, 

som er vokst frem med utgangspunkt i ulovfestet rett på skatterettens område.  

 

Skatterettslig praksis bygget på en kontinuitetstankegang, der kontinuitet i de underliggende eier- og verdiforhold 

ga rett til skattemessig kontinuitet. Det ble skapt et behov for akseselskapsrettslige saksbehandlingsregler som 
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kunne legge til rette for et forsvarlig beslutningsgrunnlag for flertallsbeslutninger med nødvendig balanse til 

minoritetsvern og kreditorvern, og slike regler ble etter hvert implementert i aksjelovgivningen.  

 

Ved den senere lovfesting av den skattemessige behandlingen er det forutsatt at det underliggende kravet til 

kontinuitet mht. eier- og verdiforhold i hovedsak skulle ivaretas gjennom henvisninger til aksjeloven regler om 

hvilke transaksjoner som omfattes av de aksjerettslige reglene om fusjon og fisjon. Denne teknikken skaper 

problemer ved løsningen av tolkningsspørsmål av betydning for beskatningen som ikke er løst verken i 

skattelovens eller aksjelovens ordlyd.  

 

Det er i utredningen gjort rede for de uheldige utslag dette har gitt i teori og praksis om fastsettelse av 

verdsettelsestidspunkt som grunnlag for vurdering av vederlaget vederlag ved fisjoner. Etter at aksjeloven er 

endret med virkning fra 1. juli 2013 bør det aksjerettslige spørsmålet om verdsettelsestidspunkt anses løst, men 

med et annet utfall enn det som er lagt til grunn av skattemyndighetene som gjeldende rett og spørsmålet som 

reiser seg er om løsningen vil aksepteres for skattemessige formål. I utredningen er vist at det reelt sett ikke 

foreligger skattemessige hensyn som tilsier en annen løsning, og det foreslås at lovgiver for å fjerne den 

usikkerheten som skattemyndighetenes praksis har skapt klargjør at aksjelovenes løsning skal legges til grunn for 

skattemessige formål.  

 

Det er videre foreslått en presisering av skatteloven § 11-8 om fordeling av eiendeler ved fisjon som ivaretar de 

skattemessige hensynene som gjør seg gjeldende. Det er også gjort rede for en uklarhet med hensyn til 

anvendelsesområdet for skatteloven § 11-8 slik den lyder i dag, og det er foreslått en ytterligere presisering for å 

avklare at den aktuelle bestemmelsen gjelder overdragende og ikke overtagende selskap.  

 

For så vidt gjelder de kravene som oppstilles om gjennomføring av den skattemessige kontinuiteten viser 

utredningen at det er oppstilt regler som medfører en svært komplisert regnskapsmessig behandling av 

konsernfusjon og konsernfisjoner. Regelen fører til at transaksjonen i seg selv skaper en midlertidig forskjell som 

må hensyntas ved utarbeidelse av åpningsbalanse og fastsetting av bytteforhold. Dette er svært komplisert, men 

unødvendig tatt i betraktning at løsningen var begrunnet med forholdet til reglene om korreksjonsskatt, regler som 

nå er opphevet. Det er således foreslått en løsning der skattemessig verdi på slike fordringer settes til 

regnskapsmessig bokført verdi.  

 

Utredningen gjennomgår også den aksjerettslige behandlingen av omvendt mor/datterfusjon, og viser at det ikke 

er noen grunn til at dette skal være vanskeligere å gjennomføre enn ordinære mor/datterfusjoner, og det er derfor 

foreslått en endring i aksjelovene som åpner for at de forenklede saksbehandlingsreglene kan legges til grunn 

også ved omvendt mor/datterfusjon. 

 

De nye reglene om kapitalbeslutninger i aksjelovene som trer i kraft 1. juli 2013 har medført større smidighet for 

alle kapitalbeslutninger i aksjeselskaper, også for fusjon og fisjon, men skaper fortsatt unødvendige vanskeligheter 

med å forholde seg til egenkapitaltransaksjoner som er gjennomført etter avleggelsen av forrige årsregnskap ved 

beregning av hvorvidt forutsetningen om dekning for gjenværende bundet egenkapital er oppfylt etter 

transaksjonen. Det er således foreslått en mindre endring av aksjelovene som klargjør at det ikke bare er 

registrerte endringer i aksjekapital som kan hensyntas, men også eventuelle eiendeler som skytes inn i forbindelse 

med slike beslutninger. 

 

Det er videre foreslått en klargjøring av aksjelovens bestemmelser om regnskapsmessig gjennomføring av fusjon 

og fisjon samt en pedagogisk begrunnet inkludering av fisjon i regnskapsloven, som foreslås regulert på samme 

nivå som dagens regulering av fusjon i regnskapsloven.  

 

Etter vår oppfatning er det grunnlag for å innføre bestemmelser i merverdiavgiftsloven om kontinuitet ved fusjon, 

fisjon mv på samme måte som andre sammenlignbare rettsområder, typisk skatteretten. Det er slik vi ser det ingen 
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grunn til at merverdiavgiftsloven skal hindre ellers gjennomførbare transaksjoner ved at det oppstår en 

merverdiavgiftskostnad eller likviditetsulempe. Regler om kontinuitet for merverdiavgiftsformål bør komme til 

anvendelse i de tilfeller skattereglene åpner for dette.  

 

2 Rettslig plassering 

2.1 Generelt 

Som omtalt i Prop. 111L (2012-2013) side 43 er fusjon og fisjon en form for kapitalendring selskapsrettslig. I sin 

form er fusjon en sammenslåing mellom to eller flere enheter, og en fisjon en deling av en enhet i to eller flere 

enheter. Felles for begge transaksjonsformer er at oppgjøret skjer ved endring i selskapenes egenkapital. 

 

Dette skaper særlige utfordringer selskapsrettslig, skatterettslig og regnskapsrettslig. Nedenfor er derfor inntatt en 

kort beskrivelse av hovedtypene fusjon og fisjon. 

2.2 Fusjon 

Fusjonsbegrepet brukes i vid forstand om mange kategorier av foretakssammenslutninger, uavhengig av omfang 

og teknisk gjennomføring. Virkeområdet for fusjoner i aksjerettslig forstand er regulert av aksjeloven § 13-2 første 

ledd. Det følger av bestemmelsen at: 

 

«[s]ammenslåing av selskaper er undergitt reglene om fusjon […] når et selskap (det overtakende 

selskapet) skal overta et annet selskaps (det overdragende selskapets) eiendeler, rettigheter og 

forpliktelser som helhet mot at aksjeeierne i dette selskapet får som vederlag 

1. aksjer i det overtakende selskapet, eller 

2. slike aksjer med et tillegg som ikke må overstige 20 prosent av det samlede vederlaget.» 

 

Fusjon etter aksjeloven er således en av flere mulige former for foretakssammenslutning. Denne utredningen 

gjelder kun fusjon som foretas etter aksjelovens regler. 

En foretakssammenslutning som følger fusjonsreglene i aksjeloven nyter godt av en rekke fordeler sammenlignet 

med alternative metoder for sammenslåing. Man kan oppnå skattemessig, avgiftsmessig, formuerettslig og 

kontraktsrettslig kontinuitet samt at sammenslåingen gjennomføres som en samlet beslutningen som fattes med et 

kvalifisert flertall blant eierne. 

2.3 Fisjon 

Fisjon vil si deling av foretak, og innebærer i utgangspunktet det motsatte av fusjon. Fisjon har likevel flere 

likhetstrekk med fusjon, og reglene om fisjon er i stor utstrekning de samme som for fusjon. Virkeområdet for 

fisjoner som er regulert av aksjeloven, følger av aksjeloven § 14-2 første og annet ledd. Reguleringen innebærer 

samtidig en definisjon av hva som kan anses som en fisjon i lovens forstand. Det følger av bestemmelsen at 

 

«(1) Deling av et selskap er undergitt reglene om fisjon […] når selskapets eiendeler, rettigheter og 

forpliktelser skal fordeles på selskapet selv (det overdragende selskapet) og ett eller flere overtakende 

selskaper mot at aksjeeierne i det overdragende selskapet får som vederlag 

1. aksjer i selskapet eller i ett eller alle av de overtakende selskaper, eller 

2. slike aksjer med et tillegg som ikke må overstige 20 prosent av det samlede vederlaget. 

(2) Fisjon er også undergitt reglene […] når det overdragende selskapets eiendeler, rettigheter og 

forpliktelser skal fordeles på to eller flere overtakende selskaper mot at aksjeeierne i det 

overdragende selskapet får vederlag som angitt i første ledd.» 
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Ved fisjon etter aksjeloven § 14-2 første ledd, fortsetter det overdragende selskapet. Dette står i motsetning til 

fisjoner etter aksjeloven § 14-2 annet ledd, der det overdragende selskapet oppløses, og den samlede 

virksomheten fordeles på to eller flere overtakende selskaper. 

Fisjonsreglene i aksjeloven er som fusjonsreglene basert på en forutsetning om formuerettslig kontinuitet. Reglene 

gir hjemmel for overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som ellers er uoverdragelige eller kun 

overdragelig etter samtykke, og nyter ellers godt av de samme fordelene som fusjoner, jfr. ovenfor. 

2.4 Prosessen 

En fusjons- eller fisjonsprosess foregår trinnvis over en periode på alt fra 8 til 16 uker, og kan deles opp i følgende 

faser: 

 

 Forberedelse 

 Styrebeslutning og innkalling til generalforsamling 

 Generalforsamlingsbeslutning 

 Kreditorvarselperiode 

 Gjennomføringstidspunkt 

 

Forberedelsesfasens lengde vil variere med transaksjonens kompleksitet. Forberedelsen vil blant annet omfatte 

innhenting av underlag for verdsettelse av de deltagende selskapene, i tillegg til avklaring av alle andre 

forutsetninger for transaksjonen.  

 

Aksjelovens saksbehandlingsregler forutsetter at det maksimalt kan gå 8 uker fra verdsettelsestidspunktet til det 

avholdes generalforsamling.  

 

I løpet av denne 8 ukers perioden må det avholdes styremøte og innkalles til generalforsamling.  Fra styrets 

behandling til generalforsamlingen kan behandle saken vil det også kunne løpe noe tid. Innkallingsfristen vil 

variere fra selskapet til selskap, og utgjør vanligvis en eller to uker men kan også kortes ned med samtykke fra 

aksjonærene.  

 

Generalforsamlingens beslutning må meldes til foretaksregisteret som kunngjør kreditorvarsel på sine nettsider. 

Foretaksregisteret saksbehandlingstid vil variere noe gjennom året, men vil som hovedregelen være på plass etter 

en til to uker. Kreditorvarselperioden, som fra og med 1. juli 2013 redusert til 6 uker, løper fra 

kunngjøringstidspunktet.  

 

Når fristen er utløpt uten at innsigelser er fremmet kan fusjonen eller fisjonen gjennomføres ved at det sendes 

melding om dette til foretaksregisteret. 

 

3 Skattemessige krav til materiell eier og verdikontinuitet 

3.1 Innledning 

I dette punkt 3 vurderes kravene som stilles til materiell eier- og verdikontinuitet som vilkår for skattemessig 

kontinuitet ved fusjon og fisjon. Med materiell eier- og verdikontinuitet menes videreføring av aksjonærenes 

indirekte forholdsmessige eierskap i til selskapets verdier  

I tillegg til kravet til eier – og verdikontinuitet stilles krav til skattemessig kontinuitet. Med skattemessig kontinuitet 

menes kravet som oppstilles om konsistens i den skattemessige gjennomføring av transaksjonen. Dette er regler 

som skal sikre at de skattemessige forhold som gjaldt før fusjonen eller fisjonen rent faktisk videreføres etter 

transaksjonen.  
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3.2 Historikk og rettsutvikling 

Fusjons og fisjonsinstituttet ble i Norge først etablert av lignings- og rettspraksis på skatterettens område, og først 

senere regulert i aksjelovsretten.  

 

Den skatterettslige praksis la til grunn at visse transaksjoner som videreførte eier- og verdier for de 

bakenforliggende eiere ikke innebar en skattemessig avhendelse (i dag: realisasjon), og at det dermed forelå ikke 

grunnlag for gevinstskatteplikt ved transaksjonen (i dag: skattemessig kontinuitet). Den grunnleggende 

Høyesterettsdommen på området er Rt. 1922 s 436 «De forenede Uldvarefabrikker». Det ble i avgjørelsen lagt til 

grunn at  

 

«Naar 4 næringsdrivende som her gaar sammen for under et at fortsætte sin næringsdrift for fremtiden, 

kan ikke den ene siges at sælge til anden. … Den omstændighet, at der ved sammenslutningen 

dannedes et nyt retssubjekt, kan ikke forandre hele forholdets karakter.»  

 

Fusjoner og fisjoner har altså sitt utspring i ulovfestet rett, og er først senere blitt lovregulert, både 

aksjeselskapsrettslig og skatterettslig. I aksjelovene er det gitt regler som for det første definerer fusjon og fisjon, 

jfr. avsnitt 2 ovenfor, og dernest fastsetter saksbehandlingsregler. Saksbehandlingsreglene er i hovedsak er 

utarbeidet for å sikre forsvarlig beslutningsunderlag, minoritetsvern og kreditorinteresser.  

 

I skatteloven er det gitt nærmere regler om den skattemessige behandlingen av fusjoner og fisjoner. Ved 

lovreguleringen har man imidlertid snudd det grunnleggende prinsippet som den ulovfestede retten bygget på. Det 

følger nå av skatteloven § 11-1 at utgangspunktet er at fusjoner og fisjoner er skattepliktige transaksjoner. De er 

altså ikke lenger unntatt fra realisasjonsprinsippet som følge av sitt reelle innhold. Derimot er løsningen at skattyter 

med hjemmel i skatteloven kan velge å kreve at fusjoner og fisjoner gjennomført i tråd med aksjeloven finner sted 

med skattemessig kontinuitet. 

 

Skatterettslig har man valgt å vise til aksjelovens bestemmelser for så vidt gjelder regulering av hvilke 

transaksjoner som kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet, med noen tilleggskrav inntatt i skatteloven. 

Det er derfor ikke lenger oppfyllelse av den gamle rettslige standarden om eier- og verdikontinuitet ved den 

enkelte transaksjon som gir grunnlag for krav om skattemessig kontinuitet. I stedet er det bygget opp et sett av 

regler som dels består av henvisninger til aksjeloven og dels består av spesielle regler inntatt skatteloven kapittel 

11, som i sum er ment å videreføre dette kravet. 

 

Skattelovens regler om fusjon og fisjon ble vedtatt med virkning fra og med 1.1.2007, senere revidert med virkning 

fra 1.1.2011 og 1.1.2012. Forarbeidene omfatter et høringsnotat avgitt i mars 1995 (Høringsnotatet av 1995), 

Ot.prp. nr. 71 (1995-1996), et høringsnotat av 18. januar 2010 (Høringsnotatet av 2010) samt Prop. L 78 (2010-

2011).  Det er her sagt følgende om det  

prinsipielle utgangspunkt for reglene om skattemessig kontinuitet for fusjon og fisjoner: 

 

  «[Skattereglene bør ikke] hindre rasjonelle omorganiseringer som reelt sett er en videreføring av den 

samme virksomheten med de samme eierinteresser.»  

 

Det heter videre at  

 

«En konsekvent gjennomført beskatning ved omorganisering av selskaper kan imidlertid motvirke at 

virksomheter finner en organisasjonsstruktur som både bedrifts- og samfunnsøkonomisk er 

hensiktsmessig og ønskelig. Dette tilsier at skattereglene utformes slik at de ikke motvirker rasjonelle 

omorganiseringer av det selskapsrettslige rammeverket rundt virksomheter, og den nærmere 

avgrensning må skje ut fra praktiske hensyn og for å hindre misbruk.  
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Det er videre særskilt påpekt at  

 

«Praksis om at en overføring av eiendeler mv fra et skattesubjekt til et annet ved fusjon og fisjon godtas 

uten skattemessige konsekvenser, bygger på en kontinuitetstankegang. Karakteristisk for 

omorganiseringen er at det er en endring av de organisatoriske rammer rundt en næringsvirksomhet, og 

at denne videreføres i nye former. Når fusjonen eller fisjonen oppfyller vilkårene for skattefrihet, vil 

eierinteressene, virksomheten og skatteposisjoner videreføres etter omorganiseringen, selv om disse er 

overført til andre skattesubjekter. Spørsmålet er hvor langt en skal akseptere unntak fra det prinsipielle 

utgangspunkt om at overføring fra et skattesubjekt til et annet utløser skatteplikt. Det prinsipielle 

utgangspunkt må vurderes opp mot at skattereglene ikke bør være til hinder for rasjonelle 

omorganiseringer som reelt sett er en videreføring av den samme virksomheten og med de samme 

eierinteresser.» 

 

Reguleringen av hvilke transaksjoner som anses å oppfylle den bakenforliggende forutsetningen om eier- og 

verdikontinuitet er i hovedsak basert på henvisning til regelverk utenfor skatteloven – dvs. aksjeloven og 

regnskapsloven, se skatteloven § 11-2 og § 11-4. I tillegg følger det av skatteloven § 11-8 at nominell og innbetalt 

aksjekapital skal fordeles i samme forhold som nettoverdiene fordeles mellom selskapene. De særlige 

problemstillingene som reises av denne bestemmelsen er behandlet i avsnitt 3.5 nedenfor. 

 

Den lovgivningsteknikken som er valgt har vist seg å gi en del utfordringer ved vurderingen av hva som er 

gjeldende rett i enkelte spørsmål. Aksjeloven er nemlig ikke utformet for å ivareta skattemessige hensyn til eier- og 

verdikontinuitet. Aksjelovens regler er derimot et rammeverk for utforming av avtaleforholdet mellom aksjonærene, 

samt et sett regler som beskytter kreditorinteressene som en konsekvens av ansvarsbegrensningen og 

minoritetsinteresser. Den gir hver av aksjonærene rett til å motta beslutningsgrunnlag og stemmerett ved viktige 

beslutninger, samt virkemidler som kan anvendes for å ivareta egne interesser dersom flertallet skulle bryte med 

forutsetningen om likebehandling av aksjonærer. Aksjeloven bygger på at aksjonærene selv ivaretar sine 

interesser i eier- og verdikontinuitet i den grad aksjeeierne finner dette hensiktsmessig, og er ikke til hinder for at 

aksjonærene slutter seg til beslutninger som innebærer verdimessige forskyvninger mellom dem. 

 

Særlig har spørsmålet verdimålingstidspunktet skapt problemer, se nærmere om dette nedenfor.  

3.3 Nærmere om dagens rettstilstand mht. verdimålingstidspunkt og etterfølgende verdiendringer 

3.3.1 Verdimålingstidspunktet i litteratur og ligningspraksis 

De hensyn som aksjeloven bygger på har medført at det er lagt opp til en formell beslutningsprosess for fusjon og 

fisjon. Prosessen kan deles opp i forberedelse, styrebehandling, generalforsamlingsbehandling, 

kreditorvarselperiode og gjennomføringstidspunkt. Fra forberedelse til gjennomføringstidspunkt må det 

nødvendigvis gå en viss tid. Hovedårsakene til tidsbruken er dels behovet for å kvalitetssikre et 

beslutningsunderlag for styre og generalforsamling og dels kreditorenes behov for å kunne stanse transaksjoner 

som kan forverre deres dekningsmuligheter. Spørsmålet om eier- og verdikontinuitet, i aksjeselskapsretten forstått 

som spørsmål om det foreligger en rimelig fastsettelse av vederlag til aksjonærene i de deltagende selskaper, er 

bare ett av flere hensyn som ivaretas gjennom denne prosessen. Brudd på denne forutsetningen er ikke 

nødvendigvis til hinder for gjennomføring av transaksjonen dersom aksjonærene har vært informert.    

 

Blant de spørsmålene som har vært diskutert i litteratur og praksis er hvilket tidspunkt verdiforholdene skal 

vurderes på. Ettersom skatteloven ikke har egne bestemmelser om dette, har man også for ivaretagelse av den 

skattemessige forutsetningen om eier- og verdikontinuitet vært avhengig av løse dette tolkningsspørsmålet med 

utgangspunkt i aksjelovens regler. Det har således i utgangspunktet vært lagt til grunn både i teori og praksis at 

verdimålingstidspunktet må være det samme etter begge regelsett. 
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Verken skattelovens ordlyd eller forarbeidene svar på hvilket tidspunkt verdiene skal måles 

(verdimålingstidspunktet) sett fra et skatterettslig ståsted.   

 

Benn Folkvord gir utrykk for følgende syn:   

 

«Praktiske hensyn taler for at man verdsetter nettoverdiene i det overdragende selskapet på samme 

tidspunkt som vederlagsaksjene. Hensynet til sammenheng i regelverket tilsier også at 

verdsettelsestidspunktet er sammenfallende for vederlagsaksjene og nettoverdiene i selskapet.”  

 

På denne bakgrunn konkluderer han med at  

 

«verdsettingstidspunktet etter sktl § 11-8, 1. ledd må være ved styrets vedtakelse av fisjonsplanen.»  

 

Folkvord bygger dette på en forutgående konklusjon om at man selskapsrettslig foretar verdsettelsen av 

vederlagsaksjene ved styrets vedtakelse av fisjonsplanen. 

 

Også andre forfattere legger til grunn at styrets vedtakelse av fisjonsplanen er tidspunkt for verdimåling. 

Synspunktet er imøtegått av Advokat Erik Langseths artikkel i Revisjon & Regnskap, jf. artikkel i Revisjon og 

Regnskap nr. 6 2010. Han legger til grunn at det skatterettslige verdsettelsestidspunkt må være sammenfallende 

med det aksjerettslige verdsettelsestidspunktet og argumenterer for at det aksjerettslige tidspunktet må være 

åpningsbalansetidspunktet.   

                                                                                                                                                    Også Fredrik 

Zimmer/BAHR legger til grunn at datoen for åpningsbalansen må være det relevante «tidspunktet for verdsettelsen 

av nettoverdier».  Eierkontinuitet vil i følge Zimmer/BAHR ivaretas i tilstrekkelig grad ved en løsning der 

åpningsbalansetidspunktet er verdsettelsestidspunktet, selv om verdiene både kan øke og synke etter 

verdimålingstidspunket.                                                                                                                               

 

I bindende forhåndsuttalelse av 22. juni 2011 har Skattedirektoratet konkludert med styrenes undertegning av 

fusjons- eller fisjonsplanen som tidspunkt for verdimålingen ved anvendelsen av skatteloven § 11-8.  

 

Sakens faktiske side var at aksjonærene ønsket å dele eiendomsdrift og børsnoterte verdipapirer ved hjelp av en 

skjevdelingsfisjon. (En skjevdelingsfisjon er en fisjon der aksjonærene skiller lag – typisk slik at en aksjeeier 

overtar alle aksjene i et av de overtagende selskapene, som overtar en bestemt andel av det overdragende 

selskapets virksomhet). Etter flere forhandlingsrunder, med grunnlag i blant annet børskurser og eksterne 

verdivurderinger, ble partene enige om fordeling av eiendeler og gjeld. Fordelingen fremkom ved avslutning av 

forhandlingene i utkast til åpningsbalanser fastsatt av styrene i de involverte selskapene. Styrene og 

generalforsamlingene vedtok fisjonsplanen samt øvrige beslutninger i tilknytning til fisjonen 8 uker etter datert 

utkast til åpningsbalanse og verdimålingstidspunktet. Fra tidspunktet for utkast til åpningsbalanse og frem til 

beslutningstidspunktet endret børskursen på de børsnoterte aksjene i positiv retning, og i den grad børskursen ble 

lagt til grunn ville verdiendringen ville tilføre det ene overtakende selskapet over 50 % høyere verdi enn de 

verdiene som ble lagt til grunn ved verdimålingstidspunktet 8 uker tidligere. Anmodning om bindende 

forhåndsuttalelse ble fremmet før fisjonen ble gjennomført. Innsender ønsket en bekreftelse på at verdivurdering 

ved dato for utkast til åpningsbalanse tilfredsstilte kravet til skattemessig verdikontinuitet. 

 

Skattedirektoratet viste til Finansdepartementet, som i Høringsnotatet av 2010 viste til at Johan Giertsen i boken 

Fusjon og fisjon, Bergen 1999, s 123, drøftet spørsmålet om verdsettelsestidspunktet slik: 

 

”For å oppnå harmoni mellom hensynet til en forsvarlig behandling, som tilsier at verdsettelsen må 

knyttes til inngåelse av planen, og behovet for å unngå at tillegget på ytetiden overstiger 20 %, er det 

nærliggende å legge inngåelsen av planen til grunn, men slik at selskapene må være avskåret fra å 
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iverksette fusjonen eller fisjonen hvis verdiene endres etter dette tidspunktet slik at tillegget vil overstige 

20 %. Det overtakende selskapet skal melde til 

Foretaksregisteret at en fusjon eller fisjon kan tre i kraft (asl. § 13-16/asal. § 13-17 begges første 

ledd første pkt., jfr. § 14-8). Dette selskapet må anses avskåret fra å kunne melde ikrafttreden 

hvis tilleggsvederlaget på dette tidspunkt vil overstige 20 %.” 

 

Departementet legger til grunn at det som her er anført om verdsettelsestidspunktet er uttrykk for 

gjeldende rett. Den skatterettslige begrensningen til 20 pst. tilleggsvederlag bygger som nevnt på den 

sivilrettslige begrensningen, og det er etter departementets vurdering ingen grunn til at spørsmålet om 

verdsettelsestidspunkt skal løses på annen måte i skatterettslig sammenheng. …»  

 

Skattedirektoratet fant å fastholde dette synspunktet og uttrykker følgende i sakens konklusjon: 

 

«Forholdet mellom aksjekapitalen og underliggende verdier er derfor ikke den samme i Overtakende 

Nevø AS og Overtakende Niese AS ved styrets og generalforsamlingens beslutning. En slik skjevdeling 

er, etter Skattedirektoratets oppfatning, i strid med skatteloven § 11-8 første ledd. Ser man aksjonærenes 

situasjon før og etter fisjonen foreligger det i dette tilfellet ikke skattemessig kontinuitet. 

 

Etter en samlet vurdering kan ikke Skattedirektoratet se at det i denne saken er grunnlag for å fravike det 

verdsettelsestidspunktet for fisjon som, ifølge Finansdepartementet, er etablert i praksis (vår utheving). Vi 

ser at praktiske grunner kan tale for en annen løsning, men kan ikke se at skatteloven § 11-8 første ledd 

åpner for dette.» 

 

Skattedirektoratet trekker således slutninger om forståelsen av skatteloven § 11-8 med utgangspunkt i tolkningen 

av aksjeloven, og legger til grunn at den underliggende forutsetning om eier- og verdikontinuitet som skatteloven 

(men egentlig ikke aksjeloven) bygger på skal være oppfylt på tidspunktet for avholdelse av styremøtet.  

 

Ved lov av 14. juni 2013 er de mest relevante bestemmelsene i aksjeloven endret. I visse sammenhenger vil det 

ikke lenger være nødvendig å utarbeide åpningsbalanse, og § 13-10 tredje ledd er endret slik at det er klart at 

tidspunkt for verdsettelse tidligst kan være åtte uker før generalforsamlingens beslutning i forbindelse med styrets 

forslag til fusjon eller fisjon. Mens den tidligere ordlyd regulerte tidspunktet for åpningsbalansen, og dermed åpnet 

for en diskusjon om hvorvidt tidspunktet for verdsettelse derved var regulert eller ikke, kan det ikke lenger herske 

tvil om at det aksjerettslig er forutsatt at det kan fastsettes et tidspunkt for verdsettelse som er forut i tid både for 

styrebehandling av fusjons- eller fisjonsplanen og generalforsamlingen.  

 

Dermed er grunnlaget for Johan Giertsens uttalelser, og iallfall deler av grunnlaget for skattemyndighetenes 

standpunkt i den aktuelle BFU’en, falt bort. Selv om det i prinsippet kan hevdes at den skatterettslige vurderingen 

av innholdet i skatteloven § 11-8 med hensyn til verdsettelsestidspunkt står på egne ben, er det ikke til å komme 

fra at skatteloven ikke har egne bestemmelser om tid, og at utgangspunktet også for den skatterettslige 

diskusjonen har vært de aksjerettslige saksbehandlingsregler.  Ettersom synspunktet kun hviler på det som 

skatterettslig sett er etterarbeider og en oppfatning av det aksjerettslige som ikke lenger er i tråd med aksjelovens 

ordlyd, er det høyst usikkert om standpunktet vil stå seg ved en rettslig prøving.  

 

Usikkerhet om løsningen er imidlertid et problem i seg selv. Det bør derfor fra lovgivers side gis klart uttrykk for 

hvilke regler som gjelder på området, uten at bedriftene skal måtte bære den risikoen som slik rettslig usikkerhet 

innebærer.  

 

3.3.2 Verdiendringer fra verdimålingstidspunkt til gjennomføringstidspunkt i litteratur og ligningspraksis 

Som nevnt kan det reises spørsmål om hvilke konsekvenser eventuelle verdiendringer etter 

verdimålingstidspunktet, men før gjennomføringstidspunktet, bør få, både aksjeselskapsrettslig og skattemessig.  
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Aksjerettslig reiser det seg dels spørsmål om transaksjonen likevel kan gjennomføres, og dels spørsmål om 

hvordan tilpasninger eventuelt kan foretas. Skattemessig reiser det seg spørsmål om gjennomføring til tross for 

endringer får betydning for rett til å gjennomføres transaksjonen med skattemessige kontinuitet, og om forholdet 

må bedømmes ulikt for avhengige og uavhengige parter. (Med avhengige parter menes parter som har felles 

interesser. For privatpersoner kan et eksempel på personer med felles interesser være ektefeller og foreldre og 

barn, men vanligvis ikke søsken. For de juridiske personer vil selskaper innenfor samme konsern eller med de 

samme bakenforliggende eiere anses å ha felles interesser.) 

 

Johan Giertsen har eksplisitt kun vurdert forholdet til tilleggsvederlag, og har lagt til grunn at verdiendringer som 

forrykker balansen på dette punktet medfører at transaksjonen ikke kan gjennomføres. Finansdepartementet har i 

Høringsnotatet av 2010 sluttet seg til Gjertsens syn. Med de vedtatte endringer i aksjeloven § 13-10 synes 

grunnlaget for Johan Giertsens konklusjon ikke lenger å være til stede, da det må være klart at med ny ordlyd vil 

vurderingen av 20 % kravet også måtte knyttes til det verdsettingstidspunktet som styrets redegjørelse knytter seg 

til. 

 

Zimmer legger til grunn at gode grunner taler for at etterfølgende verdiendring ikke skal få skattemessig betydning 

når det foreligger bindende avtale om fordelingen mellom uavhengige parter. Det hevdes videre at når endelig 

binding mellom aksjonærene først skjer ved generalforsamlingen, kan situasjonen stille seg noe annerledes og 

uavhengige parter vil gjerne forkaste fisjonsplanen ved vesentlige verdiendringer. For avhengige parter gir Zimmer 

uttrykk for at sktl. § 13-1 (skjønnsfastsettelse av formue og inntekt ved interessefellesskap) kan tilsi at parter har 

en plikt til å forkaste fisjonsplanen i generalforsamlingen:  

 

Zimmers synspunkter synes ikke å samsvare med hva Skattedirektoratet la til grunn i sin uttalelse av 22. juni 

2011, der bindende avtale mellom uavhengige parter ikke ble ansett for tilstrekkelig for sikring av den 

verdikontinuiteten som kreves av skattemessige hensyn. I den aktuelle saken lå verdimålingstidspunktet 8 uker 

forut for styremøte og generalforsamlingen, men det prinsipielle standpunktet til Skattedirektoratet synes å gi 

uttrykk for at vesentlige verdiendringer på generalforsamlingstidspunktet vil være brudd på den skattemessige 

kontinuiteten. 

 

«…dersom etterfølgende verdiendringer medfører at bytteforholdet mellom aksjonærene endres i en slik 

grad at uavhengige parter ville forkastet fisjonsplanen ...» 

 

Ole Gjems-Onstad uttaler i Norsk bedriftsskatterett (8. utg.), s. 851: 

 

«Hvis en fisjon er avtalt mellom partene, men først gjennomføres, dvs. vedtas på en senere 

generalforsamling, må sktl. § 11-8 første ledd trolig forstås slik at det er de reelle verdier ved tidspunktet 

for vedtakelse på generalforsamlingen som bestemmer fordelingsnormene. … Hvis det finner sted 

ytterligere endringer frem til iverksettelse, kan løsningen synes mer uviss. Ved større verdiforskyvninger 

kunne det kanskje være riktig å foreta ny verdsettelse. Men da må det også foretas nye selskapsrettslige 

vedtak.» 

 

I premissene i bindende forhåndsuttalelse av 22. juni 2011, kan det synes som om Skattedirektoratet slutter seg til 

Ole Gjems-Onstad sitt synspunkt. Skattedirektoratet uttaler: 

 

«… En slik skjevdeling er, etter Skattedirektoratets oppfatning, i strid med skatteloven § 11-8 første ledd. 

Ser man aksjonærenes situasjon før og etter fisjonen foreligger det i dette tilfellet ikke skattemessig 

kontinuitet.» 
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Ytringen i siste setning kan tyde på at Skattedirektoratet mener at vesentlige verdiendringer frem til 

gjennomføringstidspunktet kun får virkninger for om fusjonen eller fisjonen er skattefri eller ikke. Det er dog noe 

uklart hvilket tidspunkt Skattedirektoratet sikter til når de sier «etter fisjonen». 

 

For så vidt gjelder den selskapsrettslige muligheten til å foreta tilpasninger av bytteforholdet etter 

generalforsamlingstidspunktet, synes det lite tvilsomt at dette ikke foretas uten at man begynner på nytt, med ny 

fusjonsplan, styre og generalforsamlingsbehandling, ny melding til Foretaksregisteret med ny kreditorfrist. 

 

Forut for den siste endringen i aksjeloven synes både myndighetene og de fleste forfattere etter det ovenstående 

å ha lagt til grunn at det et krav om å oppfylle det underliggende kravet til eier- og verdikontinuitet ved 

transaksjonen på to ulike tidspunkter. De to tidspunktene vil av aksjerettslige årsaker inntreffe med alt fra 8 uker til 

14 ukers avstand, avhengig av hvorvidt man legger tidspunktet for åpningsbalanse, styrebeslutning, 

generalforsamling eller gjennomføringstidspunkt til grunn som første og siste tidspunkt kravet skal oppfylles.   

 

Et slikt krav er imidlertid i praksis umulig å oppfylle. Det er lite trolig at noe slikt krav etterleves i praksis, og det 

foreligger heller ikke kjent ligningspraksis som forsøker å håndheve et slikt standpunkt. Rettskildesituasjonen 

skaper imidlertid en høyst uheldig uklarhet om reglenes innhold. Selv om den underliggende bestemmelsen i 

aksjeloven nå er endret, etterlater disse uttalelsene en tvil om hva som vil bli lagt til grunn ved den skattemessige 

vurderingen fremover. Grunnen til denne tvilen er at ligningsmyndighetenes konklusjoner synes å være begrunnet 

med skattemessige hensyn vel så mye som aksjerettslige hensyn, og at det derfor ikke er gitt at standpunktet 

endres som følge av endringene i aksjeloven, særlig fordi forarbeidene til bestemmelsene i aksjeloven ikke har 

drøftet disse problemstillingene nærmere. 

 

3.4 Praktiske utfordringer med styrebehandlings- og gjennomføringstidspunkt som 

verdimålingstidspunkt 

3.4.1 Tidspunktet for styrebeslutning som verdimålingstidspunkt 

Fusjoner og fisjoner vil ofte være relativt kompliserte transaksjoner. Verdiene i de deltagende selskaper må 

vurderes med henblikk på å fastsette et bytteforhold, med utgangspunkt i de forretningsmessige grunnene for 

transaksjonen og avtaleforhold mellom eierne i de deltagende selskaper. Verdiforholdet mellom gjenværende 

nettoeiendeler og de nettoeiendeler som skal utfisjoneres vil også ha betydning for om en fisjonen overhode er 

gjennomførbar og for hvordan den skal struktureres.  

 

Avhengig av selskapets omfang og kompleksitet, krever slik verdivurdering ofte omfattende beregninger med bruk 

av utvalgte verdsettelsesmodeller og input data, herunder markedsdata, og hvor konsistens i verdsettelsene er 

viktig. Samme tidspunkt for verdsettelse av alle eiendeler og forpliktelser basert på konsistente forutsetninger må 

legges til grunn. Prosessen med å verdsette og allokere virkelig verdi av selskapets eiendeler er ofte en meget 

komplisert og tidkrevende prosess. I større transaksjoner ligger det ofte omfattende arbeid til grunn for 

verdivurderingen av de eiendeler og forpliktelser som skal fordeles. Krav om bruk av tidspunkt for styrets 

behandling av fisjonsplanen som verdivurderingstidspunkt vil derfor i de fleste tilfeller ikke være praktiserbart.  

 

I praksis må eiendeler og forpliktelser i de deltagende selskaper verdsettes allerede tidlig i prosessen. I tillegg til å 

danne grunnlag for forhandlinger om bytteforhold vil verdsettelsen danne grunnlag for utarbeidelse av de 

selskapsrettslige dokumenter. Et eksplisitt krav om verdsettelse på tidspunkt for styrets behandling av 

fisjonsplanen, innebærer dermed at tidligere gjennomførte verdsettelser må oppdateres for endrede 

markedsforhold. Dette er meget upraktisk, ettersom man i realiteten må gjøre det kompliserte og tidkrevende 

arbeidet som er beskrevet over på nytt og i løpet av en dag. For å ivareta hensynet til konsistens, må en slik 

oppdatering omfatte alle eiendeler og forpliktelser i overdragende selskap, ikke bare markedsbaserte eiendeler og 

forpliktelser. I prinsippet vil dette bety at: 
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- alle markedsbaserte eiendeler og forpliktelser verdsettes til virkelig verdi per dato for styrebehandling 

- alle eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta omregnes til valutakurs per dato for styrebehandling og 

- alle verdsettelser hvor verdien er basert på en verdsettelsesmodell oppdateres, med inputdata hentet fra 

markedet per dato for styrebehandling. Dette kan eksempelvis omfatte markedsdata på råvarer og energi.  

 

De oppdaterte verdsettelsene må sammenstilles, etterregnes og kontrolleres blant annet for konsistens. Det er 

ikke uvanlig at det benyttes ekstern ekspertise til gjennomføring av disse beregningene. For andre enn mindre og 

enkle virksomheter, vil dette ikke være praktisk mulig å gjennomføre på en forsvarlig måte i løpet av kun en dag, 

slik Skattedirektoratet synes å legge til grunn i forhåndsuttalelsen av 22. juni 2011.  

 

Den normale og praktiske prosedyren er at det ofte ligger omfattende forhandlinger, verdivurderinger og 

utarbeidelse av utkast til åpningsbalanse til grunn for møteinnkalling til styret. På grunnlag av dette arbeidet 

utarbeides utkast til fusjon – eller fisjonsplan og øvrige utkast til beslutningsdokumenter.  

 

Ved transaksjoner mellom uavhengige partner vil det ofte ha pågått forhandlinger over lenger tid vedrørende 

prinsipper for fastsettelse av verdiene og fordeling av disse. Premisser for forhandlingene fremkommer ofte i 

avtaledokumentasjon som igjen legges til grunn for fordeling og vederlag i fisjons- eller fusjonsplanen. Avhengig 

av transaksjonens omfang vil det kunne skje en ikke ubetydelig verdiendring mellom verdsettelsestidspunktet og 

styrets beslutningstidspunkt, generalforsamlingens vedtakelse og/eller ikrafttredelsestidspunktet.  Dette er særlig 

aktuelt dersom noterte verdipapirer inngår i bytteforholdet og forutsettes vurdert til børskurs på en bestemt dag. 

 

I tråd med aksjeloven § 14-4 jfr.§ 13-6 skal utkast til åpningsbalanse inngå i fisjons- og fusjonsplanen. De 

eiendeler og forpliktelser som omfattes av redegjørelsen etter aksjeloven § 14-4 jfr. § 13-10 skal også inngå i 

utkast til åpningsbalanse. Redegjørelsen og utkast til åpningsbalanse må nødvendigvis være knyttet til det samme 

tidspunkt, noe som nå også fremgår av  ny lovtekst.   

 

En forutsetning om at verdivurdering, utarbeidelse av åpningsbalanser, beregning av bytteforhold og utarbeidelse 

av alle fisjons- eller fusjonsdokumenter i selve styremøtet er ikke i tråd med aksjelovens forutsetninger om en 

forsvarlig styrebehandling.  Derfor tillater da også aksjeloven etter de vedtatte endringene per 1. juli 2013 at 

datoen for verdsettelsen kan være inntil åtte uker før fusjons- eller fisjonsplanen behandles av 

generalforsamlingen. 

 

Etter vedtagelse av ny lovtekst vil det standpunkt skattemyndighetene har lagt til grunn ikke lenger kunne 

forsvares som aksjerettslig standpunkt. Aksjerettslig er spørsmålet nå hvordan styret eventuelt må forholde seg 

tilfeldigvis kjente endringer i verdiforholdene fra tidspunktet for åpningsbalanse til tidspunktet for avholdelse av 

styremøte, tidspunktet for avholdelse av generalforsamling og/eller iverksettelsestidspunktet.  

 

Når skattemyndighetene falt ned på sitt syn, synes det motivert utfra skatterettslige hensyn heller enn de 

selskapsrettslige hensyn. Vi er imidlertid uenige i at disse hensyn tilsier at det er behov for å falle ned på en slik 

løsning, se nedenfor. 

 

3.4.2 Skattemessige hensyn og valg av verdimålingstidspunkt og behandlingen av etterfølgende 

verdiendringer. 

Den usikkerhet som foreligger med hensyn til hvilket verdsettelsestidspunkt som skal legges til grunn både ved 

vurdering av om kravet om skattemessige krav til verdimessig eierkontinuitet er oppfylt, og ved vurdering av 

hvordan man skal forholde seg til etterfølgende verdiendringer, skaper en usikkerhet som bryter med de 

grunnleggende skattemessige hensyn som danner grunnlaget for reglene om skattemessig kontinuitet ved fusjon 

og fisjon. 
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Lovgiver har lagt til grunn at en konsekvent gjennomført beskatning av omorganisering av selskaper kan motvirke 

at virksomheter finner en hensiktsmessig organisasjonsstruktur som både bedrifts- og samfunnsøkonomisk er 

ønskelig. Dette tilsier i følge forarbeidene at skattereglene utformes slik at de ikke motvirker rasjonelle 

omorganiseringer av det selskapsrettslige rammeverket rundt virksomheter, og at den nærmere avgrensningen må 

skje ut fra praktiske hensyn og for å hindre misbruk. 

 

Det fremgår videre at kravet til verdikontinuitet ligger i kjernen av begrunnelsen for regelverket. Når fusjonen eller 

fisjonen oppfyller vilkårene for skattefrihet vil eierinteressene, virksomheten og skatteposisjoner videreføres etter 

omorganiseringen selv om disse er overført til andre skattesubjekter, dvs. at virksomhet prinsipielt sett videreføres 

med de samme bakenforliggende eierinteresser.  

 

For så vidt gjelder kravene til fordeling ved fisjon er det lagt til grunn at det foreligger avtalefrihet med hensyn til 

den underliggende fordelingen av eiendeler. Eierkontinuitet forutsettes ivaretatt gjennom reglene for vederlag. 

Ettersom vederlaget til aksjonærene ved fisjon uttrykkes gjennom fordelingen av aksjekapital mellom de 

deltagende selskaper har man valgt å regulere denne i skatteloven § 11-8. Derved antas at man unngår at 

forholdet mellom skattemessige verdier på aksjer og aksjenes indirekte tilknytning til de underliggende verdier 

skulle kunne forrykkes gjennom fisjonen. En eventuell manipulasjon av relasjonen mellom virkelige verdier og 

skattemessige verdier er ansett som en uønsket form for skatteplanlegging. Det er trukket frem som eksempel at 

aksjer som var planlagt solgt etter fisjonen kunne tenkes å bli tilordnet forholdsmessig lavere andel av nettoverdier 

enn andelen av skattemessige inngangsverdier på aksjene skulle tilsi. Konsekvensen ville da kunne bli at 

skattepliktig gevinst på aksjene ville bli redusert.  

 

De grunnleggende hensyn som taler for at skattereglene legger til rette for rasjonelle omorganiseringer tilsier at 

det også legges til grunn at praktisk gjennomførbar beslutningsprosess.  Når det i aksjeloven legges til grunn at 

verdsettelsestidspunktet kan settes til et tidspunkt som ligger inntil 8 uker før generalforsamlingen tar stilling til et 

forslag om fusjon eller fisjon er dette nettopp et uttrykk for det praktiske behovet for tidsbruk ved utarbeidelse av et 

tilstrekkelig gjennomarbeidet beslutningsgrunnlag.  

 

Det er videre ikke slik at etterfølgende verdiendringer er noe som kan danne grunnlag for planlagt skattemessig 

tilpasning av den karakter som har begrunnet vedtagelsen av skatteloven § 11-8. Det ligger i sakens natur at 

partene på tidspunktet man foretar en verdsettelsen er ukjent med informasjon som medfører at verdiene senere 

endrer seg. Dette er således forhold utenfor partenes kontroll, og som derfor ikke kan manipuleres. 

 

Kun dersom man rent faktisk foretar verdsettelsen på et annet (og senere) tidspunkt enn det som oppgis i 

selskapsdokumentasjonen, vel vitende om verdiendrende informasjon, og i den hensikt å forrykke verdiforholdene, 

ville det kunne foreligge en mulighet for manipulasjon. I et slikt tilfelle ville det imidlertid også foreligge brudd på 

aksjelovens regler om likebehandling av aksjeeiere med mindre samtlige aksjeeiere var innforstått med 

manipulasjonen. Alternativt kunne man tenke seg at selskapet eller aksjeeierne foretok disposisjoner i det aktuelle 

tidsrom som forårsaket verdiendringer som medførte en slik verdiforskyvning.  Det er imidlertid kun i slike 

situasjoner slår hensynet til å unngå skattemessige motiverte tilpasninger slår til når det er tale om etterfølgende 

verdiendringer.  

 

Hensynet til praktikable regler tilsier således at utgangspunktet må være at det aksjerettslige 

verdsettelsestidspunktet legges til grunn også for skattemessige formål. 

 

Vi kan heller ikke se at de hensyn som ligger bak reglene tilsier at det ved etterfølgende verdiendringer skal 

foreligge en skattemessig begrunnet plikt for generalforsamlingen til å forkaste styrets forslag om fisjon som følge 

av verdimessige endringer i etterkant av verdimålingstidspunktet. Heller ikke dersom det finner sted verdimessige 

endringer i etterkant av generalforsamlingens behandling tilsier skattemessige hensyn at styret skal ha en plikt til 

ikke å gjennomføre en fisjon som er vedtatt av generalforsamlingen.  
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3.4.3 Forslag til løsning 

Vi foreslår for det første at det i skatteloven § 11-8 første ledd første punktum inntas en formulering som klargjør at 

det foreligger et krav til verdimessig kontinuitet ved fisjon. Videre bør det klargjøres at kravet relaterer seg til 

forholdet mellom fordeling av underliggende nettoverdier i overdragende selskap på de overtagende selskap, og 

fordeling av vederlag mellom overdragende selskaps aksjonærer. Det foreslås også inntatt en bestemmelse som 

klargjør hvordan verdikontinuiteten gjennomføres ved fisjon til eksisterende selskap; dvs. der fusjon og fisjon er 

kombinert i samme transaksjon.  

 

Dernest foreslår vi inntatt et nytt annet ledd i skatteloven § 11-8 som fastslår at det skal foretas verdsettelse som 

gir grunnlag for å vurdere om forutsetningen om verdikontinuitet er oppfylt, men at det begrenses til tilfeller der 

dette er nødvendig. Det vises til den praksis som foreligger med utgangspunkt i skattemyndighetens uttalelser på 

området, hvoretter verdsettelse kan unnlates i visse tilfeller der vederlaget utstedes på en slik måte at det ikke er 

nødvendig å beregne noe bytteforhold. Dette gjelder eksempelvis når det foreligger sammenfall i de deltagende 

selskapenes bakenforliggende aksjeeie, med den konsekvens at vederlaget kan og blir utstedt ved økning av 

pålydende på eksisterende aksjer.  

 

For de tilfeller verdsettelse må foretas av skattemessige hensyn etter første punkt, foreslås at det inntas en 

bestemmelse om denne skal foretas på det verdsettelsestidspunktet som legges til grunn for transaksjonen etter 

aksjelovene § 13-10. Det foreslås en formulering som er ment å ramme manipulasjon av verdsettelsen gjennom 

bevisst feildatering av verdsettelsen dvs. tilfeller der man unnlater å ta hensyn til kjent ny informasjon som er av 

betydning for verdsettelse - og oppgitt en tidligere dato for verdsettelse i redegjørelsen som utarbeides etter § 13-

10 enn den datoen vurderingen rent faktisk er foretatt.  

 

For å unngå etterfølgende manipulering av verdsettelsen gjennom disposisjoner av parter som kontrollerer 

transaksjonen, foreslås at det inntas bestemmelse om slike verdiendringer skal hensyntas ved den skattemessige 

verdsettelsen. 

 

Samlet er det således foreslått en bestemmelse som er knyttet opp til aksjelovens system, som er praktikabelt, 

men som innebærer at en fisjonsplan som bygger på bevisst manipulert verdsettelse ikke vil kunne legges til grunn 

for en skattefri fisjon.  

 

Se ellers vårt forslag til endring av skatteloven §§ 11-7 og 11-8. 

3.5 Nærmere om enkelte problemstillinger ved tolkningen av skatteloven § 11-8 

3.5.1 Gjelder bestemmelser både overdragende og overtakende selskap 

Skatteetatens håndtering av skatteloven § 11-8 i enkeltsaker har skapt en viss tolkningstvil.   

I enkelte uttalelser har det vært innfortolket et krav ikke bare til kapitalnedsettelsen i overdragende selskap men 

også til kapitalutvidelsen i overtagende selskap.  

 

Spørsmålet må anses avklart etter Skattedirektoratets uttalelse 31. januar 2012. Her er de ulike typetilfellene 

drøftet, og det er etter dette klart at det er kapitalnedsettelsen i det overdragende selskap som er regulert av 

aksjeloven § 11-8. For så vidt gjelder grunnlaget for utstedelse av vederlagsaksjer i det overtagende selskap vil 

kravet til verdikontinuitet legge andre føringer. Ved fisjon til et eksisterende selskap må kapitalforhøyelsen i 

overtagende selskap som utgangspunkt ta hensyn til bytteforholdet mellom gamle og nye aksjer med 

utgangspunkt i virkelige verdier – og således være uavhengig av kapitalnedsettelsen i det overdragende selskap. 

Dersom vederlagsaksjer kan utstedes ved forhøyelse av pålydende vil det ikke være behov for å beregne et 

bytteforhold. Ved fisjon til nystiftede selskaper er det likeledes andre hensyn som styrer fastsettelse av 

aksjekapitalens størrelse enn kapitalnedsettelsen i overdragende selskap.  
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Ved omarbeiding av lovbestemmelsen foreslår vi en ordlyd som tar høyde for disse avklaringene. 

 

3.5.2 Behovet for bestemmelse om «innbetalt aksjekapital» 

Skatteloven § 11-8 forutsetter at også størrelsen «innbetalt aksjekapital» skal fordeles forholdsmessig mellom 

overdragende og overtagende selskap. Det fremgår ikke av forarbeidene om dette kravet er tatt inn for å sikre 

verdikontinuitet, om det sikter til det regnskapsrettslige begrepet innskutt egenkapital eller om det som søkes 

regulert er innholdet i den skattemessige kontinuiteten for den skattemessige størrelsen «innbetalt aksjekapital, 

herunder overkurs», jfr. skatteloven § 10-11 (2) annet punktum. 

 

Sentralskattekontoret for storbedrifter har i en uttalelse inntatt i Utv. 2002 s 229 lagt til grunn at det ikke siktes til 

overkursfondet, men til den skattemessige størrelsen «innbetalt aksjekapital».  

 

Som det fremgår av BFU 17/11 skal imidlertid skatteposisjonen innbetalt aksjekapital følge den enkelte aksje. 

Fordelingen av denne på enkeltaksjonærer vil ikke ha noen systematisk sammenheng mellom fordelingen av 

virkelige verdier mellom overdragende og overtagende selskap. Etter opphevelsen av bestemmelsene om 

korreksjonsskatt har ikke skatteposisjonen innbetalt kapital på selskapsnivå noen praktisk funksjon, slik at om det 

kan ha foreligget behov for en slik bestemmelse (hvilket uansett er tvilsomt) er den i hvert fall nå falt bort.  

 

Innbetalt aksjekapital på aksjonærnivå skal derimot videreføres på aksjonærens hånd, jfr. bla Skattedirektoratets 

uttalelse av 31. januar 2012. I de tilfeller det aksjer omsettes gjennom børs, vil ikke kjøper ha mulighet til å 

identifisere den ervervede aksjes skattemessige innbetalte kapital. I praksis blir i de fleste tilfeller fordelingen av 

skattemessig innbetalt kapital også på aksjonærens hånd foretatt som en forholdsmessig andel av selskapets 

totale innbetalte kapital da ingen annen praktisk fordelingsmåte foreligger. Dette er neppe korrekt i forhold til 

skattelovens intensjon om skattemessig kontinuitet på aksjonærnivå. Vi avgrenser vår utredning mot 

problemstillingen knyttet til hvordan den praktiske fordelingen av skattemessig innbetalt kapital skal tilordnes på 

aksjonærnivå i børsnoterte selskaper da dette er en problemstilling som ikke kan løses gjennom fusjonsregler 

alene. 

   

3.5.3 Forslag til løsning 

Vi foreslår en klargjøring av § 11-8 som utover å tydeliggjøre kravet til verdikontinuitet også klargjør forskjellen 

mellom overdragende og overtagende selskap.  

 

Vi foreslår også at man ved omformuleringen fjerner henvisningen til fordelingen av selskapets innbetalte kapital i 

relasjon til verdifordelingen mellom selskapene, ettersom det kun er aksjekapitalen i selskapet som er relevant å 

fordele i samme forhold som de virkelige verdiene fordeler seg. På aksjonærens hånd er derimot fordeling av 

størrelsen «innbetalt aksjekapital» relevant.  Dette foreslås regulert ved å foreta en presisering i skatteloven § 11-7 

fjerde ledd, som er bestemmelsen som regulerer kravene til den skattemessige kontinuiteten på aksjonærenes 

hender.  

 

Se ellers vårt forslag til endring av skatteloven §§ 11-7 og 11-8. 
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4  Skattemessig kontinuitet og behandling av fordring oppstått ved trekantfusjon eller trekantfisjon 

4.1 Innledning 

I dette punkt 4 behandles et spørsmål som gjelder den skattemessige kontinuiteten. Med skattemessig kontinuitet 

menes som nevnt tidligere de krav som oppstilles om konsistens i den skattemessige gjennomføring av 

transaksjonen.  

 

Reglene om dette er gitt i skatteloven §§ 11-7 og 11-8. Disse reglene skal sikre at de skattemessige forhold som 

gjaldt før fusjonen eller fisjonen faktisk videreføres i praksis.  Av disse er det særlig den skattemessige 

behandlingen av fordringer som utstedes av datterselskap til morselskap i forbindelse med trekantfusjoner og 

trekantfisjoner som skaper praktiske problemer. 

4.2 Historikk og rettsutvikling som ligger til grunn for fordringsmodellen 

4.2.1 Kort om trekantfusjoner 

En trekantfusjon eller trekantfisjon foreligger når fusjonsvederlaget ikke utstedes av det overtakende selskapet, 

men av dettes morselskap. Morselskapet kan være det nærmeste morselskapet, eller et morselskap høyere i 

konsernstrukturen. (Vederlag i morselskapets datterselskap godtas aksjerettslig, men er lite praktisk da en slik 

fusjon og fisjon ikke kan gjennomføres skattefritt.)   

 

Begrepet trekantfusjon og trekantfisjon er relativt godt innarbeidet i praksis (men benyttes ikke i loven), og 

refererer til at det i slike fusjoner alltid vil være minst tre parter; det overdragende selskapet (eventuelt flere), det 

overtakende selskapet og morselskapet som vederlagsutsteder.  Modellen omtales også som konsernfusjon eller 

konsernfisjon, ettersom det må foreligge en konsernrelasjon mellom overtakende selskap og vederlagsutsteder. 

 

Aksjeloven av 4. juni 1976 § 4-2, 6 ledd bygde på at aksjekapitalforhøyelse i morselskapet skulle skje ved 

fondsemisjon på bakgrunn av at morselskapet fikk økt sine verdier av det overtakende datterselskapet ved 

fusjonen eller fisjonen. Som følge av regnskapsloven av 17. juli 1998 falt adgangen til å skrive opp 

datterselskapsaksjene bort, og dermed også grunnlaget for denne modellen. 

 

I Aksjeloven av 13. juni 1997 ble det åpnet for at vederlaget til aksjonær kunne bestå av aksjer i morselskapet 

dersom ett eller flere av konsernselskapene samlet har mer enn 90 % prosent av både aksjene og stemmene på 

generalforsamlingen i det overtakende selskapet, jfr. § 13-2 annet ledd og § 14-3 tredje ledd. Kapitalforhøyelsen i 

morselskapet gjennomføres etter dette ved at en fordring utstedes av det overtakende selskapet, også kalt 

fordringsmodellen. 

 

Ved lovregulering av skattefri fusjon og fisjon i 1997 ble det lagt til grunn at trekantfusjoner og trekantfisjoner som 

regulert av aksjeloven skulle godtas som skattefri fusjon og fisjon.  

4.3 Skattemessig behandling av fordringen 

I Høringsnotatet av 1998, som tok for seg det skattemessige kontinuitetskravet på selskapsnivå ved 

trekantfusjoner- og fisjoner, ble den skattemessige behandlingen av fordringen ikke drøftet nærmere. 

 

Det ble foreslått en endring i selskapsskatteloven § 8-7, nytt nr. 2 som følger; 

 

«... settes skattemessig verdi på fordringen…, lik egenkapitalen etter de skattemessige verdiene som 

overføres fra overdragende selskap».  

 

Forslaget ble imidlertid ikke fulgt opp verken i Selskapsskatteloven eller Skatteloven av 1999. 
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Finansdepartementet har derimot i forbindelse med søknad om skattefritak ved realisasjon av fusjon- og 

fisjonsfordringer, jfr. skatteloven § 11-21, 3. ledd, lagt til grunn at skattemessig verdi på fordringen tilsvarer 

skattemessig nettoverdi av den egenkapital som overføres til det overtakende selskapet ved trekantfusjonen – 

eller fisjonen. 

 

Departementet har videre lagt til grunn at det er skatteplikt for gevinst og fradragsrett for tap ved realisasjon av 

fusjons- og fisjonsfordringen som utstedes av overtakende datterselskap, jf. publisering av departementets praksis 

etter skatteloven § 11-21, 3 ledd i blant annet Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) pkt. 17.3 og Ot.prp. nr. 1 (2004-2005) pkt. 

33.3. Denne praksis er også nedfelt i Finansdepartementets uttalelse av 16. september 2003, inntatt i Utv. 2003 s. 

1282.  

 

Tilsvarende er det lagt til grunn at debitorselskapet får en gevinst eller tap ved realisasjon av gjelden oppstått ved 

trekantfusjonen- eller fisjonen. I praksis har det vært lagt til grunn et symmetriprinsipp der eventuell gevinst for 

kreditor medfører tilsvarende tap for debitor og omvendt. Departementet har lagt til grunn at gevinst og tap 

beregnes som differansen mellom fordringens skattemessig verdi i forhold til den verdi fordringen realiseres for.  

 

I Høringsnotatet av 2010 kapittel 12 ble det foreslått en kodifisering av gjeldende rett for fastsetting av fordringens 

og den motsvarende gjeldens skattemessige verdi, samt hjemmel for skattemessig gevinst- og tap ved realisasjon 

av fordringen, jfr. skatteloven § 11-7, 2 og 3 ledd. Endringen ble foretatt ved lov av 10. juni 2011 nr. 16 med 

virkning fra og med inntektsåret 2011. Departementets begrunnelse for at den skattemessige verdien på 

fordringen skal tilsvare skattemessig verdi av den egenkapitalen som overføres, var som følger:  

 

«Dette sikrer at den ubeskattede kapitalen i datterselskapet som reflekteres i fordringen, ikke kan deles ut 

fra morselskapet uten at dette gir grunnlag for korreksjonsinntekt… Når gevinsten ved realisasjon eller 

innfrielsen inntektsføres, vil de midlertidige forskjellene i morselskapet bli opphevet, og det vil ikke lenger 

være grunnlag for korreksjonsinntekt ved en eventuell utdeling.» 

 

I Høringsnotatet av 2010 omtales det skattemessige periodiseringstidspunktet ved delvis realisasjon av fordringen. 

Departementet uttaler at gevinsten vil utgjøre nedbetalingsbeløpet, i den grad nedbetalingsbeløpet sammen med 

eventuelle tidligere nedbetalinger, overstiger fordringens skattemessige verdi.  

 

4.3.1 Regnskapsføring av utsatt skatt og tingsinnskuddets størrelse 

Aksjeloven stiller krav om at kapitalforhøyelse med tingsinnskudd gjennomføres med utgangspunkt i virkelig verdi, 

med mindre det følger av regnskapsloven at innskuddet skal videreføres til balanseførte verdier. Fordringens 

pålydende avhenger derfor av om transaksjonen skal regnskapsførers til virkelig verdi eller til kontinuitet.  

 

Regnskapsføringen av utsatt skatt påvirker også størrelsen på fordringen, jfr. NRS 9 (Fusjon), pkt. 4. 

Regnskapsmessig behandling ved trekantfusjon- og fisjon er ikke nærmere regulert i lov, forskrift eller standarder, 

men ulike løsninger er diskutert i litteratur og artikler. Det legges til grunn at de generelle prinsippene i NRS (F) 

Resultatskatt antas å skulle anvendes på ordinær måte, hvilket innebærer at forskjellen mellom regnskapsmessige 

og skattemessige verdier medfører regnskapsføring av utsatt skatt jfr. standardens pkt. 2.2. Det støttes blant annet 

av «Årsoppgjør i teori og Praksis» s. 739 samt artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 4, 2007 at utsatt skatt i 

tilknytning til fordring som oppstår ved trekantfusjon- og fisjon ikke skal underlegges annen regnskapsmessig 

behandling enn det som følger av standarden. 

 

Ettersom den skattemessige verdien av fordringen er lik den skattemessige verdien av egenkapitalen som 

fisjoneres ut av det overdragende selskapet, oppstår det en forskjell mellom regnskapsmessig og skattemessig 

verdi av fordringen. Det selskapet som har en skatteøkende forskjell på fordringen eller gjelden skal i 

utgangspunktet avsette for utsatt skatt, og det selskapet som har en skattereduserende forskjell, regnskapsfører 



Deloitte AS 

12. mars 2014 

 

21 

 

utsatt skatt i tråd med NRS (F) Resultatskatt pkt. 2.4. Regnskapsføring av utsatt skatt begrunnes i 

sammenstillingsprinsippet. 

 

Når det overdragende selskap har netto skattereduserende forskjeller (for eksempel fremførbart underskudd), vil 

det overtakende selskap overta en tilsvarende skatteøkende forskjell på fusjonsgjelden. I tråd med 

regnskapsprinsippene nevnt ovenfor, balanseføres en utsatt skatteforpliktelse i overtakende selskap knyttet til 

gjelden og tilsvarende vurderes balanseføring av en utsatt skattefordel som resultat av negativ midlertidig forskjell 

på fordringen i morselskapet. Tingsinnskuddet i morselskapet blir derved summen av fordringens pålydende og 

eventuell utsatt skattefordel tilknyttet fordringen. Ved positiv midlertidig forskjell på eiendeler og gjeld i 

overdragende selskap vil tingsinnskuddet bestå av egenkapitalen som er tilført det overtakende selskapet ved 

trekantfusjonen- eller fisjonen redusert med utsatt skatt på fordringen i morselskapet. 

 

I Prop 78 L (2010-2011), pkt. 7.5.2 som forarbeider til endringer i skatteloven § 11-7, 2. og 3. ledd er det 

forutsetningsvis lagt til grunn at fordringens pålydende er lik den regnskapsmessige egenkapitalen av det som 

overføres ved trekantfusjonen – eller fisjonen. Det er ikke tatt høyde for at det i realiteten også overføres en 

skatteposisjon knyttet til selve fordringen. 

 

4.3.2 Aksjerettslige regler for fastsettelse av tingsinnskuddet 

Etter ordlyden i aksjeloven § 13-2, 2. ledd annet punktum, jf § 14-2, 3 ledd fastsettes størrelsen på fusjons – eller 

fisjons fordring til den «egenkapitalen det overtakende selskapet tilføres ved fusjonen», det vil si den 

egenkapitalverdi overdragende selskaps eiendeler mv. representerer. Ordlyden tilsier at fordringens pålydende er 

identisk med aksjeinnskuddet i morselskapet ved kapitalforhøyelsen for utstedelse av vederlagsaksjene. En slik 

betraktning er ikke nødvendigvis treffende i forhold til hvordan tingsinnskuddet faktisk er sammensatt på grunn av 

den midlertidige forskjellen som oppstår på selve fordringen. Bestemmelsen har i praksis blitt tolket slik at 

aksjeinnskuddet – ved kapitalforhøyelsen i morselskapet – skal tilsvare fordringens pålydende justert for 

skatteeffekten, det vil si effekten av utsatt skatt/utsatt skattefordel. For morselskapet kan dermed 

fusjonsfordringen, avhengig av skatteeffekten, ha en verdi som kan være både mindre og større enn fordringens 

pålydende.  

 

De aksjerettslige reglene sammenholdt med skattereglene og regnskapsreglene er vanskelig tilgjengelig. 

4.4 Midlertidige forskjeller på fordringen og utfordringer ved realisasjon 

Skatteloven § 11-7, 3 ledd er en særbestemmelse hva gjelder skattemessig gevinst og tap ved realisasjon av 

trekantfusjons – og fisjons fordringer og gir en ubetinget rett til tapsfradrag. Hovedregelen for fradrag for tap på 

fordring fremkommer av skatteloven § 6-2, 2 ledd og avskjærer tapsfradrag for fordringer i virksomhet der 

skyldneren er nærstående med kreditor. Gevinst på fordring i virksomhet er skattepliktig etter hovedregelen for 

virksomhetsinntekter i skatteloven § 5-30. 

 

I Høringsnotatet av 2010 pkt. 12.3.3 uttaler departementet at den foreslåtte bestemmelsen i skatteloven § 11-7, 3. 

ledd sikrer symmetri og nøytralitet ved at kreditor får gevinst eller tap ved realisasjon av fordringen:  

 

«De midlertidige forskjellene på de verdier som ble overført ved fusjonen eller fisjonen vil ikke bli påvirket 

av innfrielsen.»  

 

Vi ser imidlertid at realisasjon av fordringen i en del tilfeller vil medføre netto betalbar skatt for debitor eller kreditor. 

 

Når selskapene tilhører et skattekonsern vil de skattemessige effekter ved realisasjon av fordringen i prinsippet 

kunne utlignes med konsernbidrag mellom mor- og datterselskap. De aksjerettslige begrensningsreglene for 

kapitaluttak kan imidlertid være til hinder for at konsernbidrag kan ytes. Konsekvensen av dette er at det vil oppstå 
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betalbar skatt i ett av konsernselskapene som ikke kan utlignes mot tapet i det andre konsernselskapet. I det 

selskapet der tapet oppstår er det nødvendigvis ikke andre skattepliktige inntekter å føre tapet mot. Den totale 

effekten av dette blir er en økt betalbar skatt i konsernet som kun er en konsekvens av en ellers skattefri fusjon 

eller fisjon. 

 

Den skattemessige effekten som oppstår ved realisasjon av fordringen er heller ikke skattenøytral dersom 

konserntilknytningen er brutt på realisasjonstidspunktet, eksempelvis ved salg eller fisjon av morselskapet eller 

overtakende selskap.  

 

Morselskapet eller det overtakende datterselskapet er her henvist til å søke om skattelempe, jfr. skatteloven § 11-

21, 3. ledd, for å få fritak fra reglene om beregning av gevinst og tap ved realisasjon av fordringen.  

4.5 Nærmere om betydningen av fordringens skattemessige verdi og den skattemessige kontinuiteten 

Den skatterettslige begrunnelsen for gevinst- og tapsberegning ved realisasjon av fordringen er knyttet til de 

særlige problemstillinger som oppstår for så vidt gjelder innholdet i kravet om skattemessig kontinuitet på 

selskapsnivå ved trekantfusjon og trekantfisjon. Sentralt i begrunnelsen for skatteplikten beregnet med 

utgangspunkt i skattemessige verdier overført ved fusjonen eller fisjonen var behovet for å sikre at ubeskattet 

kapital ikke kunne deles ut fra morselskapet uten at dette gir grunnlag for korreksjonsinntekt.  

 

Bestemmelsene om korreksjonsinntekt ble imidlertid opphevet ved Lov av 9 desember 2011 med virking fra og 

med inntektsåret 2012. 

 

Den skattemessige kontinuiteten ivaretas for øvrig ved at de overdragende aksjenes skattemessig kostpris, 

skjermingsgrunnlag, skjermingsfradrag og skattemessig innbetalt kapital videreføres på vederlagsaksjene i 

morselskapet. Skattemessige verdier på overførte eiendeler og gjeld videreføres i det overtakende selskapet. 

 

Som det fremgår er det således ikke behov for å stille krav om at fordringens skattemessige verdi settes lik 

skattemessige verdier knyttet til overførte eiendeler for å gjennomføre den nødvendige skattemessige 

kontinuiteten i transaksjonen. Etablering av en midlertidig forskjell på fusjons- og fisjonsfordringen bidrar snarere til 

brudd på den skattemessige kontinuiteten, da nye skatteposisjoner, som nødvendigvis ikke lar seg nøytralisere, 

oppstår som følge av selve fusjonen eller fisjonen. 

4.6 Forslag til løsning 

Vi foreslår at den skattemessige verdien på fordringen settes lik den regnskapsmessige verdien på fordringen. 

 

Hensynet til korreksjonsskattereglene er ikke lenger noen begrunnelse for å fastsette en skattemessig verdi på 

trekantfusjon- eller fisjonsfordringer som avviker fra dens pålydende. Beregning av midlertidig forskjell på 

fordringen vil heller ikke på annen måte ivareta det skattemessige kontinuitetskravet. Tvert i mot vil det som følge 

av trekantfusjon- eller fisjon oppstå nye skatteposisjoner knyttet til selve fordringen. Disse skatteposisjonene kan 

nødvendigvis ikke utlignes mot hverandre. Transaksjonen blir derved ikke skattenøytral og det oppstår betalbar 

skatt i morselskapet eller overtakende selskap ved realisasjon av fordring som er oppstått ved en fusjon eller fisjon 

som skulle kunne gjennomføres med skattemessig kontinuitet. 

 

Trekantfusjoner- eller fisjoner er i utgangspunktet en hensiktsmessig måte for organisering av 

virksomhetsoverdragelser eller omorganiseringer. Man oppnår eksempelvis etablering av en holdingsstruktur og 

fleksibilitet ved omstruktureringer innenfor konsern. Risiko for økt betalbar skatt eller etablering av fremførbart 

underskudd i selskap der dette ikke kan nyttes, innebærer derimot et hinder for en effektiv bruk av denne 

transaksjonsformen. 
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De aksjerettslige reglene sammenholdt med skattereglene og regnskapsreglene er vanskelig tilgjengelig og lite 

harmonisert. Verken skatteloven § 11-7, 2. og 3. ledd eller aksjeloven § 13-2, 2 ledd og § 14-2, 3 ledd syntes å ta 

høyde for at konsekvensen av skattereglene er at midlertidig forskjell på fordringen faktisk må regnskapsførers. 

Trekantfusjon- og fisjon blir derfor komplisert og ressurskrevende å gjennomføre. Det er nødvendig med 

involvering av spesialkompetanse innen regnskap, skatt og selskapsrett samt grundig planlegging av hvordan 

innfrielse eller realisasjon av fordringen skal håndteres i fremtiden, slik at ikke utilsiktede skatteeffekter oppstår.  

 

Lempingsreglene i skatteloven § 11-21, 3 ledd kan avhjelpe mot de skattemessige effektene ved realisasjon av 

fordringen, men det anses uheldig å opprettholde et søknadsinstitutt dersom det ikke foreligger en rasjonell 

begrunnelse for en lovregel. 

 

Se ellers vårt forslag til endring av skatteloven § 11-7. 

 

5 Selskapsrettslige saksbehandlingsregler 

5.1 Endringslover til aksjelovene våren 2013  

Våren 2013 er det vedtatt to endringslover til aksjelovene som har betydelig innvirkning på de selskapsrettslige 

saksbehandlingsreglene for fusjon og fisjon. Den ene er lov av 14. juni 2013 nr 40 Lov om endringer i 

aksjelovgivningen mv. (forenklinger), og den andre er lov 14. juni 2013 nr 41 Lov om endringer i aksjeloven mv. 

(offentlig kunngjøring i avis mv.). Videre er det foreslått endringer og kommet med presiseringer i Prop. 36L (2013-

2014) Lov om retting av feil i lovverket m.m. som har betydning for reglene om fusjon og fisjon. 

 

Særlig endringene inntatt i lov av 14. juni 2013 nr 40 Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) har 

stor betydning for hvordan fusjoner og fisjoner kan gjennomføres selskapsrettslig. Bestemmelsene med relevans 

for denne utredningen trådte i kraft fra 1. juli 2013
1
. 

 

Lovendringene innebærer en betydelig forenkling i forhold til de någjeldende reglene. Endringene justerer 

aksjelovene på en rekke punkter, og kommer med presiseringer i forhold til regler hvor det har vært uklart hvordan 

dagens regler er å forstå. Etter vår oppfatning er dette svært positivt, og endringene vil gi næringslivet større 

fleksibilitet, lavere risiko og mulighet til kostnadsbesparelser i forhold til dagens regler. 

 

På et par punkter er det likevel vår oppfatning at man ikke har vært presis nok i lovgivningen til å gjøre reglene 

konsekvente og best mulig tilpasset næringslivets behov. Dette gjelder særlig håndteringen av såkalte «omvendte 

mor-datterfusjoner» (punkt 5.2), og hvordan man hensyntar egenkapitaltransaksjoner som har endret et 

fisjonerende selskaps egenkapital i perioden fra siste avleggelse av årsregnskap til fisjonen vedtas (punkt 5.3). For 

disse to konkrete problemstillingene foreslås derfor nedenfor noen presiseringer og justeringer. Frem til forslaget 

om justeringer i Prop. 36L (2013-2014) har det også vært utfordringer med inkonsistens i behandlingen av egne 

aksjer, men vi legger til grunn at dette etter vedtagelsen av lovendringene i aksjeloven og allmennaksjeloven vil 

være ryddet opp i. 

 

5.2 Omvendt mor-datterfusjon 

5.2.1 Fusjonsmodellen 

En «omvendt» mor datter-fusjon foreligger når et morselskap fusjoneres inn i et heleid datterselskap. 

Fusjonstypen benyttes ofte ved sammenslåing av et holdingselskap og et heleid driftsselskap, typisk i tilfeller der 

det vurderes som uhensiktsmessig at driftsselskapet slettes. 

                                                           
1
 Forskrift 19. juni 2013 nr 662 Overgangsregler til lov 14. juni 2013 nr. 40 om endringer i 

aksjelovgivningen mv. (forenklinger) § 8 
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Aksjeloven og allmennaksjeloven har ingen særregler for omvendt mor-datterfusjon. Reglene om vederlagsfri 

fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap i aksjeloven § 13-23 gjelder ikke for omvendt mor-datterfusjon. 

Det er således de alminnelige reglene om vederlagsfusjoner i §§ 13-2 flg. som kommer til anvendelse for omvendt 

mor-datterfusjon. Denne bestemmelsen gjelder også der morselskapet er majoritetseier uten å inneha samtlige 

aksjer. 

 

De alminnelige reglene innebærer at det skal utarbeides fusjonsplan, rapport og redegjørelse, og fusjonen skal 

vedtas av selskapenes generalforsamlinger og gjennomføres med kreditorvarsel på vanlig måte.  

 

Omvendt mor-datterfusjon har reist enkelte særskilte problemstillinger. I første rekke er dette spørsmål knyttet til 

håndteringen av morselskapets virksomhet som innskudd i datterselskapet. 

 

5.2.2 Historikk og sammenheng i reglene 

Reglene om forenklet mor-datterfusjon finnes i aksjeloven § 14-23 og allmennaksjeloven § 14-24.  

 

Konseptuelt er mor-datterfusjon en form for fusjon som ligner ordinær oppløsning av datterselskapets virksomhet 

ved overføring til morselskapet som eier. Særhjemmelen er viktig av flere grunner. For det første vil en slik fusjon 

der morselskapet eier alle aksjene i datterselskapet skje uten at det ytes noe innskudd i morselskapet, kun en 

ombytting av aksjene i datterselskapet med datterselskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser. For det annet er 

dette en form for fusjon som anerkjennes som skattefri fusjon etter skatteloven. For det tredje har en slik fusjon de 

privatrettslige virkninger som er angitt i aksjeloven § 13-16, blant annet med overføring av debitorposisjoner uten 

krav om forhåndssamtykke fra kreditor.  

 

Før aksjelovene 1997 fantes en tilsvarende bestemmelse i aksjeloven 1976 § 14-22. Bestemmelsen i aksjeloven 

1976 § 14-22 ble tilføyd ved lov 22. desember 1995 nr. 80. Forarbeidene til denne bestemmelsen finnes i Ot prp. 

Nr. 4 (1995-96) Lov om endringer i lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper mv. (EØS-tilpasning). Utkastet i Ot 

prp. Nr. 4 (1995-96) bygger igjen på en formulering foreslått i Ot prp. nr. 36 (1993-94) § 14-13, og har sin 

bakgrunn i tredje selskapsdirektiv artikkel 24 til 26. 

 

I Ot prp. nr. 4 (1995-96) side 41 uttales det om bestemmelsen at:  

 

«Bakgrunnen for de forenklede reglene er at det ved fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap 

ikke ytes vederlag. Det kan derfor gjøres unntak fra de alminnelige regler om 

generalforsamlingsbeslutning, styrerapport og sakkyndig redegjørelse.» 

 

Før endringen av aksjeloven 1976 i endringsloven ved lov 22. desember 1995 nr. 80 var en noenlunde tilsvarende 

regel plassert i aksjeloven 1976 § 14-8. Denne bestemmelsen lød: 

 

 «Eier et morselskap samtlige aksjer i et datterselskap, kan selskapenes styrer treffe avtale om at 

datterselskapet skal gå opp i morselskapet ved overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som 

helhet. Beslutningen anmeldes til handelsregisteret etter bestemmelsen i § 14-5, og det som er bestemt i 

§ 14-6 gjelder tilsvarende.» 

 

Før aksjeloven 1976 hadde aksjeloven 1957 § 118 en bestemmelse som ga en viss regulering av noen former for 

fusjon, men ingen generelle regler tilsvarende dagens regler i aksjelovene 1997, og heller ingen spesialregel om 

mor-datterfusjon tilsvarende dagens regler i aksjeloven § 14-23 og allmennaksjeloven § 14-24. 

 

Bakgrunnen for spesialreglene om «ordinær» mor-datterfusjon er interessante i den forstand at forholdet til 

kreditorer og andre tredjeparter ikke nevnes som et særlig forhold ved innføringen av en forenklet fusjonsmåte 
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mellom konsernselskap. Tanken er tilsynelatende at kreditorer og andre tredjeparter vil være ivaretatt ved reglene 

og kreditorfrist og anledning til å gjøre innsigelser mot fusjonen på samme måte som ved ordinære fusjoner. 

Verken aksjeloven eller allmennaksjeloven har særregler for såkalt «omvendt» mor-datterfusjon. I det store og 

hele er forarbeidene til dagens regler og de ulike bestemmelsene i aksjeloven 1976 tause hva gjelder slike 

fusjoner. 

 

De utfordringene vedrørende effekten av verdien på innskuddet av morselskapets virksomhet som drøftes 

nedenfor, er etter det vi kan se ikke omtalt på noe punkt i lovgivningsprosessen. Vårt inntrykk er derfor at dette er 

tekniske og praktiske utfordringer ved gjennomføring av omvendt mor-datterfusjon som ikke har vært tilsiktet. 

 

Konseptuelt er det vanskelig å se at datterselskapets kreditorer og kontraktsparter skulle ha større behov for 

beskyttelse dersom morselskapet fusjoneres ned i datterselskapet enn vice versa. Netto eiendeler tilgjengelig for 

dekning av det fusjonerte selskapets samlede forpliktelser vil være de samme, og kreditor vil i begge tilfeller kunne 

gjøre innsigelser gjeldende mot fusjonen i kreditorfristperioden etter aksjeloven §§ 13-14 og 13-15 eller 

allmennaksjeloven §§ 13-15 eller 13-16. 

 

Når man har lagt til grunn at omvendt mor-datterfusjon skal følge de ordinære fusjonsreglene i aksjeloven og 

allmennaksjeloven § 13-2 synes derfor forutsetningen å ha vært at dette skal være en form for fusjon som skal 

kunne gjennomføres på lik linje med andre fusjoner. 

 

5.2.3 Vederlagsutstedelse ved omvendt mor-datterfusjon 

Fusjonsvederlaget i omvendt mor-datterfusjoner skal i henhold til de alminnelige reglene for vederlagsfusjoner 

utstedes gjennom kapitalforhøyelse, jf. aksjeloven § 13-4. Antall vederlagsaksjer skal reflektere verdiforholdet 

mellom selskapene basert på virkelig verdi. 

 

Ved omvendt mor-datterfusjon vil datterselskapet overta egne aksjer i form av aksjene som mor eier i datter før 

fusjonen.  

 

Kapitalforhøyelse kan unnlates i den utstrekning vederlagsaksjene fullt ut kan tilveiebringes fra det overtakende 

selskapets beholdning av egne aksjer, eller i form av de egne aksjer som tilføres fra det overdragende selskapet 

ved fusjonen. Kapitalforhøyelse er dermed kun aktuelt for utstedelse av eventuelle restaksjer, slik at 

vederlagsaksjene totalt sett tilsvarer det korrekte antallet basert på verdiforholdet mellom selskapene målt etter 

virkelig verdi.  

 

For aksjonærene i morselskapet er det imidlertid uten betydning om det kun er beholdningen av egne aksjer som 

utdeles som fusjonsvederlag, eller om det også utstedes enkelte nye aksjer i tillegg. Forholdsmessig eierskap i det 

fusjonerte selskapet kan videreføres uendret uansett. 

 

Etter vår vurdering er det rent selskapsrettslig ikke i strid med reglene i kapittel 13 i aksjeloven dersom partene i 

en omvendt mor-datterfusjon utelukkende benytter morselskapets aksjer i datter som fusjonsvederlag også i de 

tilfellene datterselskapet tilføres merverdier ved fusjonen, slik at bytteforholdet teknisk sett ikke reflekterer virkelig 

verdi mellom selskapene.  

 

Det er heller ikke oppstilt spesielle regler om beregning av bytteforhold og utstedelse av vederlagsaksjer ved 

fusjon i skatteloven. For skattemessige formål kan kapitalforhøyelsen i det overtakende selskap – i en omvendt 

mor-datterfusjon – baseres på balanseførte verdier i stedet for virkelige verdier.
2
Forutsatt at det underliggende 

kravet om verdi- og eierkontinuitet for aksjonærene er oppfylt, altså at det ikke finner sted en forskyvning av det 

relative eierforhold mellom aksjonærene, vil det heller ikke for skattemessige formål skape problemer at man ikke 

                                                           
2
 BFU av 22. januar 2010 fra Sentralskattekontoret for storbedrifter. 
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utsteder vederlagsaksjer som reflekterer verdien av merverdier som datterselskapet tilføres ved fusjonen, men 

utelukkende benytter egne aksjer som vederlagsaksjer. 

 

5.2.4 Negativt egenkapitalinnskudd fra morselskapet ved omvendt mor-datterfusjon 

En mye diskutert problemstilling er om negativ egenkapital i morselskapet er til hinder for en selskapsrettslig lovlig 

omvendt mor-datterfusjon. 

 

Reglene om vederlagsfusjon bygger på forutsetningen om at overtagende selskap skal motta positive verdier fra 

det overdragende selskap som skal danne grunnlag for utstedelse av vederlagsaksjer. Som det fremgår ovenfor vil 

man ikke nødvendigvis måtte utstede vederlagsaksjer i forbindelse med en omvendt mor-datterfusjon, men 

datterselskapets styre skal i henhold til aksjeloven § 13-10 (2) nr. 3 avgi en redegjørelse for 

vederlagsberegningen. I redegjørelsen, som skal bekreftes av selskapets revisor, skal det blant annet skal fremgå 

at vederlaget til aksjeeierne er «rimelig og saklig begrunnet».  Når selskapet overtar negative verdier vil ikke 

denne forutsetningen om samsvar mellom verdiene datterselskapet mottar og vederlaget morselskapets 

aksjonærer mottar slå til, og verken styre eller revisor vil bekrefte et slikt samsvar.  

 

 

Utgangspunktet for diskusjonen har tradisjonelt vært at morselskapets balanseførte egenkapital er negativ. Det 

avgjørende for innholdet i redegjørelsen etter § 13-10 er imidlertid hvilken verdi innskuddet i datterselskapet kan 

føres opp med i datterselskapets regnskap, jfr. at redegjørelsen etter § 13-10 skal bygge på aksjeloven § 2-6 

annet ledd, som forutsetter at innskuddet skal vurderes etter regnskapslovens regler. Fusjon av morselskap ned i 

et heleid datterselskap skal alltid skje med regnskapsmessig kontinuitet. Dette vil si at aksjeinnskuddet i 

datterselskapet som det overtakende selskap, skal baseres på morselskapets balanseførte verdier, altså 

balanseført egenkapital.  

 

Det vises videre prinsippet som kommer til uttrykk i aksjeloven § 2-7, hvoretter eiendeler som ikke kan føres opp i 

balansen ikke kan anvendes som aksjeinnskudd. Bestemmelsen kommer i realiteten til anvendelse også ved 

fusjon, ved at aksjeloven § 2-6 annet ledd viser til regnskapsreglene for så vidt gjelder prinsippene for 

verdsettelse. Egne aksjer er ikke eiendeler som kan føres opp i selskapets balanse, hvilket betyr at man må se 

bort verdien av disse ved vurdering av hvilket innskudd som mottas av datterselskapet. 

 

Problemstillingen som drøftes i det følgende relaterer seg derfor til situasjoner der morselskapet har negativ 

balanseført egenkapital justert for verdien av aksjene i datterselskapet. 

 

Etter vår vurdering må aksjeloven forstås slik at den ved alle vederlagsfusjoner forutsetter et positivt balanseført 

egenkapitalbidrag fra det overdragende selskapet. Dette må gjelde uavhengig av om fusjonsvederlaget utstedes 

helt eller delvis ved kapitalforhøyelse i det overtakende selskapet eller utelukkende i form av egne aksjer. 

 

Innskuddet vil vise et negativt regnskapsmessig innskudd i forbindelse med fusjonen dersom morselskapet har 

gjeld som overstiger andre eiendeler enn verdien av datterselskapsaksjene. I disse tilfellene vil ikke vederlaget til 

morselskapets aksjonærer ha en rimelig sammenheng med de verdiene selskapet tilføres, jfr. § 13-10 (2) nr. 3. 

 

Så vidt vi forstår er også Foretaksregisteret av den oppfatning av aksjeloven og allmennaksjeloven stenger for 

omvendt mor-datterfusjon i tilfeller der mor har positiv virkelig men negativ balanseført egenkapital.
3
 

 

Spørsmålet er om dette er en fornuftig løsning, eller om det likevel bør være anledning til å gjennomføre en slik 

fusjon.  

 

                                                           
3
 Dette er lagt til grunn i et brev av 12.10.2006 fra Foretaksregisteret. 
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Hvis vi sammenligner med situasjonen der man gjennomfører en «ordinær» mor-datterfusjon, altså hvor 

datterselskapet fusjoneres opp i morselskapet, vil en slik fusjon ikke være avskåret selv om morselskapet eller 

datterselskapet har negativ virkelig verdi, fordi fusjonen skjer uten vederlag, jfr. uttalelse fra Justisdepartementets 

lovavdeling 21. juni 1999 jnr. 99/9425. Det vil bero på omstendighetene om det er erstatningsbetingende for 

styremedlemmene å benytte denne muligheten. 

 

Etter vår oppfatning er det vanskelig å finne noen avgjørende grunn til at løsningen skal være annerledes for en 

omvendt mor-datterfusjon all den tid man opprettholder adgangen for kreditor til å gjøre innsigelser mot fusjonen 

innenfor kreditorfristperioden, når vederlaget som deles ut til morselskapets aksjonærer begrenses til utdeling av 

allerede eksisterende aksjer i datterselskapet som mottas av datterselskapet som egne aksjer ved fusjonen. 

 

5.2.5 Forslag til løsning 

Som det fremgår vil de hensyn som ligger til grunn for dagens regler om forenklet gjennomføring av fusjon mellom 

morselskap og heleiet datterselskap gjøre seg gjeldende på samme måte for en omvendt mor-datterfusjon, der 

morselskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet skytes inn i et heleiet datterselskap.  Av 

forretningsmessige grunner vil det ofte være ønskelig å videreføre datterselskapet fremfor morselskapet etter en 

fusjon, og det er ingen spesielle grunner som tilsier at det skal være vanskeligere å innfusjonere negative verdier i 

datterselskapet enn det er å innfusjonere negative verdier i morselskapet. Hensynet til kreditorene kan også her 

ivaretas gjennom kreditorvarsel og det alminnelige styreansvaret.  

 

En omvendt mor-datterselskap vil innebære en ombytting av aksjer for morselskapets aksjonærer, som gir fra seg 

aksjer i morselskapet mot å motta aksjer i datterselskapet. En slik fusjon vil med andre ord ikke gjennomføres uten 

vederlag tilsvarende som en ordinær mor-datterfusjon.  

 

På den annen side er det ikke nødvendig å foreta noen kapitalendringer i datterselskapet for å skaffe slikt vederlag 

til veie, ettersom vederlaget kan fremskaffes ved bruk av allerede utstedte aksjer i datterselskapet som mottas 

som egne aksjer av datterselskapet i forbindelse med transaksjonen. Det er således ingen grunn til å gi de 

alminnelige bestemmelsene som knytter seg til innskudd og kapitalforhøyelse anvendelse ved slike fusjoner 

dersom man kun anvender egne aksjer som vederlag.   

 

Vi foreslår derfor at aksjeloven endres slik at omvendt mor-datterfusjon tillates gjennomført etter de forenklede 

saksbehandlingsreglene i § 13-23 når morselskapet eier alle aksjene i datterselskapet, men forutsatt at vederlaget 

utelukkende består i egne aksjer som erverves ved fusjonen.  

 

Ved en slik omvendt mor-datterfusjon vil det som sagt utstedes vederlag, men vederlag vil ikke tilveiebringes 

gjennom kapitalforhøyelse. På samme måte som for ordinær mor-datterfusjon er det ikke behov for å gi aksjeloven 

§ 13-4, eller § 13-7 til § 13-10 anvendelse for slike fusjoner. Imidlertid bør fusjonsplanen i for slike tilfeller 

inneholde bestemmelser som fordeling av vederlagsaksjene, slik at aksjeloven § 13-6 nr. 3 og 4 bør gjelder for 

omvendt mor-datterfusjon. 

 

Ved at omvendt mor-datterfusjon kan gjennomføres uten å følge reglene i aksjeloven § 13-4,  

§ 13-7 til § 13-10 åpnes det også for omvendt mor-datterfusjon når morselskapets nettoverdier utover 

datterselskapsaksjene er negativ, noe vi som sagt mener bør være tillatt på samme måte som det er tillatt å 

fusjonere datterselskaper med negativ kapital inn i morselskapet. På tilsvarende måte som for ordinær mor-

datterfusjon må kreditorinteressene anses ivaretatt gjennom anledningen til å gjøre innsigelser i kreditorvarsel 

perioden, og eventuelt av det ansvar som styret har etter ordinære regler. 

 

Det vises til vårt forslag til endring i aksjeloven § 13-23 og allmennaksjeloven § 13-24.  
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For så vidt gjelder forholdet til Rdir 2011/35/EU om fusjon av aksjeselskaper bemerkes at direktivet kun stiller krav 

om at medlemslandene tillater mor-datter fusjon uten vederlag. Vi kan på den annen side ikke se at direktivet har 

bestemmelser som er til hinder for at medlemslandene legger til rette for forenklet saksbehandling ved omvendt 

mor-datterfusjon der utelukkende egne aksjer som mottas ved fusjonen benyttes som vederlag.  

5.3 Annen innskutt egenkapital som grunnlag for fisjon samt konsekvenser for eiendelssiden ved 

innskudd av aksjekapital 

5.3.1 Bakgrunn og problemstilling 

I dette punktet omtales to forhold som har som fellesnevner at de gjelder effektene på et selskaps fri egenkapital 

etter en egenkapitaltransaksjon. De har betydelige fellestrekk, og behandles derfor samlet. 

 

Bestemmelsen i aksjelovene § 12—2(2) lyder etter lovendringen iht lov av 14. juni 2013 nr 40 Lov om endringer i 

aksjelovgivningen mv. (forenklinger) slik: 

 

«2) Beslutning som nevnt i § 12-1 første ledd nr. 2 og 3 kan ikke gjelde større beløp enn at selskapet 

etter nedsettingen har tilbake netto eiendeler som gir dekning for selskapets aksjekapital og øvrig bundet 

egenkapital etter §§ 3-2 og 3-3. Beregningen skal foretas på grunnlag av balansen i selskapets sist 

godkjente årsregnskap, likevel slik at det er den registrerte aksjekapitalen på beslutningstidspunktet som 

skal legges til grunn. § 8-1 annet til fjerde ledd gjelder tilsvarende. Beregningen kan også foretas på 

grunnlag av en mellombalanse som er utarbeidet og revidert etter reglene for årsregnskap og godkjent av 

generalforsamlingen. Mellombalansens balansedag kan ikke ligge lenger tilbake i tid enn seks måneder 

før dagen det treffes beslutning om kapitalnedsetting. Revisor skal bekrefte at det etter nedsettingen vil 

være full dekning for selskapets bundne egenkapital.» (Vår uthevning) 

 

Endringene i aksjelovene § 12—2(2) innebærer en vesentlig oppmykning av reglene om beregning av bundet 

egenkapital i forbindelse med fisjon. På to punkter har man imidlertid etter vår oppfatning ikke gått langt nok. For 

det første viser den uthevede teksten at man ved beregning av dekning for bundet egenkapital skal ta hensyn til 

endringer i «den registrerte aksjekapitalen», men nevner ikke andre endringer i selskapets egenkapital. For det 

annet er det ikke presisert i lovteksten at man når man tar hensyn til endringer i «aksjekapitalen» også skal ta 

hensyn til den tilsvarende endringen som skjer på eiendelssiden i balansen. Når det gjelder det siste problemet er 

det nå i Prop. 36L (2013-2014) foreslått en endring i aksjeloven § 8—1(3) som presiserer at man skal ta hensyn til 

reduksjoner, mens det motsatte vil være tilfelle for forhøyelser. 

 

Nedenfor ser vi først på spørsmålet om man bør endre lovteksten til å omfatte andre endringer i selskapets 

egenkapital, og deretter på spørsmålet om hvordan man bør ta hensyn til endringer på eiendelssiden i selskapets 

balanse.  

 

5.3.2 Annen egenkapital 

Etter det vi kan se er det ikke uttrykkelig drøftet verken i Prop. 111L eller utredningen «Forenkling og 

modernisering av aksjeloven» av Gudmund Knudsen hvorvidt man har tilsiktet å åpne eller stenge for at man kan 

og skal ta hensyn til andre deler av en egenkapitaltransaksjon enn den formelle endringen i registrert aksjekapital 

når man vurderer hvorvidt det vil være dekning for bundet egenkapital etter en fisjon.  
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Et enkelt talleksempel kan illustrere problemet. Et selskap har før gjennomføringen av en emisjon en balanse pr 

siste balansedag som ser slik ut: 

 

Aktiva Passiva 

Kontanter NOK 200.000 Aksjekapital NOK 300.000 

Anleggsmidler NOK 300.000 Annen EK - NOK 500.000 

  Gjeld NOK 800.000 

SUM NOK 500.000 SUM  NOK 500.000 

 

Dette selskapet har altså tapt sin egenkapital pr siste balansedag. Det er alminnelig antatt at et selskap for å 

kunne fisjonere og oppfylle kravet om dekning for bundet egenkapital i aksjeloven § 12—2(2), også etter 

lovendringene i lov av 14. juni 2013 nr 40 Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger), må ha netto 

annen egenkapital ikke lavere enn null. I dette tilfellet må derfor selskapet finne en måte å fjerne sin negative 

annen egenkapital på for å kunne gjennomføre en fisjon. 

 

Aksjonærene er villige til å skyte inn 1 million. Selskapet ser for seg to måter å gjøre dette på. Den ene måten er å 

skyte inn alt som aksjekapital (v1 i tabellen nedenfor). Den andre er å skyte inn NOK 250.000 som aksjekapital og 

NOK 750.000 som overkurs. Aksjonærene foretrekker den andre metoden. 

 

Aktiva (v1 og v2) Passiva v1 Passiva v2 

Kontanter NOK 1.200.000 Aksjekapital NOK 1.300.000 Aksjekapital NOK  550.000 

Anleggsmidler NOK 300.000 Annen EK - NOK 500.000 Annen innskutt 

EK 

NOK  750.000 

  Gjeld NOK 800.000 Annen opptjent 

EK 

- NOK  500.000 

    Gjeld NOK  800.000 

SUM NOK 1.800.000 SUM  NOK 1.800.000 SUM  NOK  1.800.000 

 

Vi ser av dette at aksjonærene dersom de velger å skyte alt inn som aksjekapital fortsatt har negativ annen 

egenkapital, og derfor ikke kan gjennomføre en fisjon. For å kunne gjennomføre fisjonen må de nedsette 

aksjekapitalen til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte, jfr. aksjelovene § 12—1(1) nr. 1. Etter 

ordlyden i aksjelovene § 12—2(2) skal imidlertid balansen fisjonen vurderes etter ta utgangspunkt i siste 

balansedag, og kun etterfølgende endringer i «aksjekapitalen» skal hensyntas. Denne emisjonen og en 

etterfølgende aksjekapitalnedsettelse er derfor ikke nok etter aksjelovenes ordlyd til at selskapet kan fisjoneres. 

 

Dersom selskapet gjennomfører emisjonen med innskudd av NOK 250.000 som aksjekapital og NOK 750.000 

som annen innskutt egenkapital får det samme problem. Ettersom det kun er endringen i aksjekapital som skal 

hensyntas etter aksjelovene § 12—2(2) vil ikke netto annen egenkapital bli positiv selv om annen innskutt 

egenkapital med NOK 750.000 overstiger den opprinnelige negative annen opptjent egenkapital på NOK 500.000. 

 

I utredningen «Forenkling og modernisering av aksjeloven»
4
 uttales at «Det er vanskelig å tenke seg annet enn at 

hovedprinsippene i aksjeloven §§ 12—2 andre ledd og 12—6 må føres videre». Departementet slutter seg til 

denne vurderingen i Prop. 111L
5
. Det er imidlertid ikke lett å slutte fra forarbeidene til endringsbestemmelsene om 

det har vært tilsiktet å beholde en slik streng ramme for håndteringen av mellomliggende 

egenkapitaltransaksjoner. Den underliggende forutsetningen synes etter vår forståelse å ha vært at man ønsker å 

beholde de generelle kapitalbeskyttelsesreglene aksjelovene § 12—2(2) gir uttrykk for, men at det nettopp har 

vært meningen å åpne for en smidigere vurdering av tilfellene der det før vedtagelsen av endringslovene var form 

                                                           
4
 Utredningen «Forenkling og modernisering av aksjeloven» av Gudmund Knudsen side 97. 

5
 Prop. 111L side 65. 
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og ikke den materielle vurderingen som stengte for en fisjon. Tilfellene der aksjonærene har kommet med ny 

egenkapital og innskuddet er bekreftet av revisor er et godt eksempel på et slikt tilfelle.  

 

Vi får inntrykk av at man har forutsatt at disse utfordringene kan og bør løses ved at selskapet i slike tilfelle setter 

opp en mellombalanse etter aksjelovene § 12—2(2) tredje og fjerde punktum. Disse lyder etter endringen: 

 

«Beregningen kan også foretas på grunnlag av en mellombalanse som er utarbeidet og revidert etter 

reglene for årsregnskap og godkjent av generalforsamlingen. Mellombalansens balansedag kan ikke 

ligge lenger tilbake i tid enn seks måneder før dagen det treffes beslutning om kapitalnedsetting.» 

 

Før endringsloven har det vært forutsatt at en mellombalanse kun kunne settes opp for perioden frem til utløpet av 

siste regnskapsår. Det følger av Prop. 111L
6
 at tanken bak de nye reglene om mellombalanse hva gjelder utbytte 

klart er at mellombalanse skal kunne benyttes også for perioden etter siste regnskapsår. Disse reglene ligger til 

grunn for de nye reglene om ekstraordinært utbytte i løpet av regnskapsåret i aksjelovene § 8—2a. 

Forutsetningsvis må det samme antas å gjelde for fusjon og fisjon basert på mellombalanse etter reglene i 

aksjelovene § 12—2(2) tredje og fjerde punktum. 

 

5.3.3 Endringer av eiendelssiden i selskapets balanse som følge av kapitaltilførsel 

Spørsmålet har vært gjenstand for debatt etter endringene av aksjelovene. De fleste praktikere vi har vært i 

kontakt med har etter vedtagelsen av endringene i aksjelovene argumentert med at man for den del av en 

kapitalforhøyelse som medfører en forhøyelse av selskapets aksjekapital må kunne ta med i betraktningen en 

tilsvarende økning av eiendelssiden i selskapets balanse. Slike endringer innebærer et innskudd bekreftet av 

revisor, og det gir lite mening å akseptere innskuddet på en side av balansen men underkjenne det på den andre. 

Aktive- og passivasiden i en balanse skal dessuten alltid stemme over ens, og en slik tolkning er det eneste som 

vil gi et slikt resultat. 

 

Nå må imidlertid spørsmålet anses løst i motsatt retning for praktiske formål etter nye uttalelser fra departementet i 

Prop. 36L (2013-2014) side 6. Her skrives blant annet: 

 

«§ 8-1 slår etter endringslov 14. juni 2013 nr. 40 fast at det er den registrerte aksjekapitalen på 

beslutningstidspunktet som skal legges til grunn ved beregningen av utbyttegrunnlaget. For øvrig skal 

beregningen foretas på grunnlag av balansen i det sist godkjente årsregnskapet. Er det gjennomført en 

kapitalnedsettelse med utdeling til aksjeeierne etter årsskiftet, men før tidspunktet for beslutningen om 

utbytte, fører ordlyden i annet ledd isolert sett til et ubegrunnet økt utbyttegrunnlag fordi det skal tas 

hensyn til den reduserte aksjekapitalen, men ikke til den tilsvarende reduksjonen på eiendelssiden som 

følge av utdelingen. Som nevnt skal selskapets netto eiendeler baseres på balansen i det siste 

årsregnskapet, mens det for aksjekapitalen er beslutnings-tidspunktet som er avgjørende. Prinsippet som 

kommer til uttrykk i tredje ledd, tilsier imidlertid at det ved beregningen skal gjøres fradrag for det utdelte 

beløpet. Det kan være hensiktsmessig at dette kommer klarere til uttrykk, og departementet foreslår en 

endring av tredje ledd for å tydeliggjøre prinsippet.  

En tilsvarende problemstilling oppstår ved kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer. Her står 

man overfor den motsatte situasjonen ved at utbyttegrunnlaget reduseres selv om selskapet er tilført nye 

midler. I et slikt tilfelle er det en konsekvens av lovens system at selskapet vil måtte gjøre bruk av en 

mellombalanse.» (vår uthevning) 

 

Etter vår oppfatning er dette en svært upraktisk og unødvendig tungvint løsning for næringslivet. Vi kan ikke se 

noen tungtveiende grunner til at man umiddelbart etter et revisorbekreftet innskudd skal måtte utarbeide en 

mellombalanse for å verifisere at det samme innskuddet er tilført selskapet. 

                                                           
6
 Prop. 111L side 62 flg. 
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Departementets standpunkt synes å være bygget på en forutsetning om at utarbeidelse av mellombalanse er en 

praktisk og anvendelig måte for et selskap å kunne ta hensyn til en slik egenkapitaltransaksjon. Vår vurdering er 

som vil følge av punktet nedenfor at dette ikke er tilfellet. 

 

5.3.4 Vurdering av kravet om utarbeidelse av mellombalanse 

Spørsmålet blir etter dette om løsningen med fisjon basert på mellombalanse er en tilstrekkelig og hensiktsmessig 

regulering av fisjoner hvor det har skjedd mellomliggende egenkapitaltransaksjoner. 

 

Etter vår oppfatning er dette ikke korrekt annet enn i selskap med helt minimal virksomhet. En mellombalanse må 

undergis revisjon, også for selskap som ikke ellers har revisor. Både for selskap med og uten revisor til vanlig vil 

konsekvensen være at utarbeidelse av mellom balanse etter aksjelovenes regler vil være svært arbeidskrevende 

og kostbart. 

 

For de tilfellene der man ønsker å basere en fisjon på en mellombalanse som ikke bare inneholder endringer i 

innskutt egenkapital men også i opptjent egenkapital gir dette god mening. Selskapet må da innfinne seg med at 

man må følge de vanlige reglene for avleggelse av regnskap før man har etablert en balanse som gir et godt og 

trygt nok grunnlag til å kunne gjennomføre en fisjon. 

 

I tilfellene der man ikke ønsker å regne med inntjening etter siste balansedag, men kun ta hensyn til endringer i 

innskutt egenkapital, blir reglene etter vår oppfatning for byrdefulle. Vi antar at det svært sjelden vil utarbeides 

mellombalanse i disse tilfellene i selskap med virksomhet av noen størrelse. Konsekvensen er da at lovgivers 

formål om å forenkle reglene og åpne opp for gjennomføring av fisjoner som hensyntar mellomliggende 

egenkapitaltransaksjoner ikke oppfylles.  

 

Det er i denne forbindelse grunn til å minne om Justisdepartementets egne vurderinger
7
 i forbindelse med 

opphevelsen av kravet om revisjon for små selskap vedtatt i Lov 15. april 2011 om endringer i revisorloven og 

enkelte andre lover (unntak fra revisjonsplikt for små aksjeselskaper). I utredningen i Prop 51L (2010-2011) punkt 

6.1 uttales blant annet: 

 

«Tall fra Statistisk sentralbyrå fra næringsoppgaver til skattemyndighetene for regnskapsåret 2008 tilsier 

at 149 346 av totalt 200 006 ikke-finansielle aksjeselskaper har en omsetning på under fem millioner 

kroner. Revisjonspliktutvalget antar at slike selskaper betaler i størrelsesordenen 10 – 30 000 årlig i 

revisjonshonorar.» 

 

Dersom et lite selskap som har vedtatt ikke å ha revisor skal gjennomføre en fisjon med mellombalanse kan det 

således antas at kostnadene vil bli minst det dobbelte av dette knyttet kun til revisors arbeid, ettersom det må 

lages sammenligningstall for tidligere år. I tillegg kommer merkostnader til arbeid utført av regnskapsfører og eget 

arbeid i selskapet. For små selskap er dermed kostnadene ved en fisjon som angitt betydelige sett i forhold til 

deres kapitalforhold. 

 

For mellomstore og store selskap vil kostnadene kunne være betydelig større enn de eksemplene som er angitt 

ovenfor. 

 

Etter vår vurdering bør reglene derfor endres, slik at forenklingen og formålet med regelendringene oppfylles. De 

kapitalendringene som er tema her, egenkapitaltransaksjoner med tilførsel av ny kapital eller omklassifisering av 

eksisterende balanseposter, kraver bekreftelse fra revisor for å kunne gjennomføres. Det gir etter vår oppfatning 

lite mening å akseptere revisors bekreftelse ved å kreve full revisjon, men ikke å legge vekt på revisors bekreftelse 

                                                           
7
 Prop. 51 L (2010–2011) 
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i forbindelse med de egenkapitaltransaksjonene det gjelder. Her er situasjonen en helt annen i tilfellene der man 

ønsker å bygge på endringer i annen opptjent egenkapital, hvor revisjon er et godt virkemiddel. 

 

5.3.5 Forslag til løsning 

Aksjelovene § 12—2(2) annet punktum lyder i dag som angitt ovenfor: 

 

«Beregningen skal foretas på grunnlag av balansen i selskapets sist godkjente årsregnskap, likevel slik at 

det er den registrerte aksjekapitalen på beslutningstidspunktet som skal legges til» (Vår uthevning) 

 

Vi foreslår som en løsning at aksjelovene endres slik at det klargjøres i aksjeloven og allmennaksjeloven § 8—1 

og § 12—2(2) at man kan ta hensyn til endringer både i aksjekapitalen og i annen innskutt egenkapital som følge 

av mellomliggende egenkapitaltransaksjoner.  

 

Begrepet «annen innskutt egenkapital» anvendes i dag av regnskapsloven, se regnskapsloven § 6—2 C I, som 

per i dag lyder: 

«C. Egenkapital 

I. Innskutt egenkapital  

1. Selskapskapital  

2. Overkursfond  

3. Annen innskutt egenkapital»  

 

«Annen innskutt egenkapital» er således et veldefinert begrep, og det åpner for å benytte den regnskapsmessige 

klassifikasjonen av disse egenkapitalelementene til en presisering av aksjelovens regler.  

 

Endringer i annen innskutt egenkapital vil finne sted på tre måter. Det kan skje ved overføring fra aksjekapital i 

forbindelse med nedsetting av aksjekapitalen etter aksjelovenes kapittel 12. Det kan skje ved at det skytes verdier 

inn i selskapet i forbindelse med beslutning om kapitaløkning der det innbetales overkurs etter aksjelovenes 

kapittel 12. Det kan videre skje i forbindelse med en kapitaløkning som finner sted ved fusjon eller fisjon som følge 

av en overføring av verdier fra et overdragende selskap etter aksjelovenes kapitler 13 og 14. Felles for alle disse 

er at revisor vil avgi bekreftelser i forbindelse med den aktuelle transaksjon, enten for at det er dekning for 

gjenværende bundet egenkapital og/eller for at innskuddet har funnet sted i forbindelse med den aktuelle 

kapitaløkning, eventuelt ved fusjon eller fisjon. 

 

For så vidt gjelder fusjon eller fisjon som regnskapsføres som transaksjon vil økningen i innskutt egenkapital 

omfatte nettoverdiene som er overført fra det overdragende selskap til det overtagende selskap med unntak av det 

som motsvares av økningen i aksjekapital. For så vidt gjelder fusjon eller fisjon som regnskapsføres med 

regnskapsmessig kontinuitet vil egenkapitalens sammensetning videreføres i det overtagende selskap, hvilket 

betyr at kun innskutt kapital i overdragende selskap som overstiger aksjekapitaløkningen i det overdragende 

selskap vil tilføres «annen innskutt kapital» i det overtagende selskap. 

 

Hensikten med de vedtatte forenklingene i aksjeloven har som nevnt å åpne for en smidigere behandling av 

kapitalendringer i selskapet der det var form og ikke den materielle vurderingen som stengte for transaksjonene. 

Tilfellene der aksjonærene har kommet med ny egenkapital og innskuddet er bekreftet av revisor er et godt 

eksempel på et slikt tilfelle, og aksjelovens regler bør etter vårt syn ikke stenge for flere ledd i en omorganisering 

som kan omfatte oppkapitalisering og fusjon eller fisjon når hensynet til kontroll og notoriteten omkring 

kapitalendringer er ivaretatt.  

 



Deloitte AS 

12. mars 2014 

 

33 

 

En tilsvarende endring foreslås for øvrig i den likelydende bestemmelsen i aksjelovene § 8-1, i det de samme 

argumentene som er gjennomgått i relasjon til fisjon vil gjøre seg gjeldende ved beregning av fri egenkapital i 

forbindelse med andre typer kapitalbeslutninger.  

 

Se ellers vårt forslag til endringer i aksjelovene § 8-1 og § 12-2. 

 

6 Regnskapsrettslig regulering av fusjon og fisjon 

6.1 Regulering av fisjon tilsvarende som fusjon 

Regnskapsføring av fusjon og fisjon er dels regulert av regnskapsloven og dels av regnskapsstandardene på 

området, med hovedvekt på regnskapsstandardene. 

 

Regnskapsstandardene er dynamiske og vil endre seg over tid basert på regnskapsfaglig utvikling, som ellers 

innenfor regnskapsretten. Vi har ikke sett det som hensiktsmessig å utrede det grunnleggende spørsmålet om 

hvorvidt metoden for rettsutvikling på regnskapsrettens område er hensiktsmessig i sammenheng med denne 

gjennomgangen av reglene som gjelder for fusjon- og fisjon. Derimot legger vi til grunn at så lenge dette er den 

generelle løsningen på området, vil den også være en hensiktsmessig løsning også for utvikling av reglene om 

regnskapsføring av fusjoner og fisjoner.  

 

Av pedagogiske hensyn bør imidlertid fisjon gis en tilsvarende regulering i regnskapsloven som fusjon, ved å 

inkludere en definisjon av fisjon i regnskapsloven § 1-9 og trekke opp hovedlinjene for den regnskapsmessige 

behandling i en bestemmelse tilsvarende den som er inntatt i § 5-14 for fusjon, se utkast til nytt annet punktum i 

begge bestemmelser.  

6.2 Regulering av regnskapsmessig virkningstidspunkt i aksjeloven 

I samvirket mellom aksjeselskapsretten og regnskapsreglene er det ett spørsmål som i beste fall er lite koordinert 

og verste fall må anses som uklart. Det følger av aksjelovene § 13-6 første ledd nr. 2 at det i fusjonsplanen skal 

angis 

 

«2. fra hvilket tidspunkt transaksjoner i et overdragende selskap regnskapsmessig skal anses å være 

foretatt for det overtakende selskapets regning.» 

 

Ordlyden svarer til den danske versjonen av direktivteksten, som lyder 

 

«e) det tidspunkt, fra hvilket det overtagne selskabs handlinger regnskabsmæssigt anses som foretaget 

for det overtagende selskabs regning» 

 

Bestemmelsen gjelder tilsvarende for fisjonsplaner, og det er særlig ved fisjon at bestemmelsen skaper problemer. 

 

Den norske ordlyden er forvirrende for en del brukere fordi ordlyden rent språklig kan synes å blande sammen et 

rent regnskapsfaglig spørsmål om regnskapsmessig rapportering med et materielt spørsmål om tilordning og 

risikoovergang.  

 

Det regnskapsfaglige spørsmålet som er ment løst er spørsmålet om når fusjonen eller fisjonen skal rapporteres i 

regnskapet til det overtagende selskapet. Når ordlyden bruker uttrykk som «for det overtagende selskapets 

regning» ledes man imidlertid inn på den tanke at det også er materielt spørsmål som er regulert, som er 

spørsmålet om hvilket av selskapene som skal bære risikoen for transaksjoner som finner sted foretatt etter et gitt 

tidspunkt.  
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Det materielle spørsmålet om risikoovergang ved fisjon er imidlertid en integrert del av avtaleforholdet om 

oppdeling av det overdragende selskapet mellom de deltakende selskaper. Spørsmålet reguleres derfor først og 

fremst av fisjonsplanens beskrivelse av hvilke eiendeler, rettigheter og forpliktelser som skal fordeles til de 

deltakende selskapene, verdivurderingen av disse, redegjørelsen etter § 13-10 (som også gjelder tilsvarende ved 

fisjonsplaner) og det fastsatte vederlaget. Spørsmålet om regnskapsmessig rapportering må være konsistent i 

forhold til dette grunnlaget, slik at de eiendeler, rettigheter og forpliktelser (verdier) som er vedtatt overdratt faktisk 

blir reflektert i regnskapet til overtakende selskap.  

 

Det regnskapsfaglige spørsmålet som er ment regulert av bestemmelsen er fra hvilket tidspunkt transaksjoner i 

overdragende selskap skal rapporteres i regnskapet til overtakende selskap.  

 

I juridisk litteratur er det lagt til grunn at bestemmelsen i utgangspunktet gir partene avtalefrihet mht. valg av 

tidspunkt, og at tidspunktet i prinsippet kan settes til et tidspunkt før beslutning, etter gjennomføring eller på et 

tidspunkt mellom disse, se Aarbakke m. fl. kommentarutgaven til aksjeloven 3. utg. side 778 og Hugo Matres 

kommentarer til aksjeloven på Rettsdata.  

 

Når bestemmelsen sees i sammenheng med regnskapsstandardene er det imidlertid ikke riktig å legge til grunn at 

det foreligger en slik avtalefrihet, i den forstand at tidspunktet kan fastsettes på fritt grunnlag uten å se hen til 

konsistens i transaksjonen. I den grad fisjonen skal regnskapsføres med kontinuitet er de regnskapsmessige 

valgmulighetene store, men for så vidt fusjonen eller fisjonen skal regnskapsføres som en transaksjon, klare 

føringer for fastsettelse av tidspunkt for regnskapsføring av transaksjonen..  

 

En fusjon eller fisjon som skal regnskapsføres som transaksjon skal i henhold til regnskapsreglene regnskapsføres 

på det tidspunktet risiko og kontroll går over fra overdragende til overtagende selskap. Det vil avhenge av de 

konkrete omstendighetene rundt transaksjonen om dette tidspunktet faller på tidspunktet for styrebehandling, 

tidspunktet for generalforsamlingsbehandling eller tidspunktet for gjennomføring av transaksjonen eller et tidspunkt 

mellom disse, f.eks. når regulatoriske forbehold er avklart. 

 

Dette tidspunktet kan i prinsippet komme i konflikt med partenes ønsker, og slik aksjelovens bestemmelse er tolket 

til nå, kan det reise seg spørsmål om partene etter aksjeloven har en frihet til velge løsninger som bryter med 

regnskapsreglene krav om konsistens mellom transaksjonens øvrige betingelser (der partene selvfølgelig har full 

frihet) og de regnskapsfaglige løsningene. 

 

Etter vårt syn bør det ikke herske tvil om at det er et regnskapsmessig virkningstidspunkt som skal angis, dvs. at 

bestemmelsen er av betydning for utforming av regnskapet og ikke for løsningen av andre tilordningsspørsmål.. 

Ordlyden bør klargjøres, slik at det fremgår at det er den regnskapsmessige rapporteringen som reguleres, se vårt 

utkast til endringer i aksjelovene § 13-6 nr. 2.  

 

7 Merverdiavgift  

7.1 Innledning  

Som nevnt ble Deloittes mandat utvidet til også å omfatte merverdiavgiftsrettslige emner ved fisjon, fusjon mv. Det 

ble avtalt at en slik utredning skulle gjennomgå dagens regelverk og praksis, med en redegjørelse for de 

utfordringer vi ser disse skaper. Videre ble det bedt om at det på et overordnet nivå ble foreslått løsninger på disse 

utfordringene.  

 

Merverdiavgiftslovgivningen inneholder ingen bestemmelser for behandling av merverdiavgift i forbindelse med 

omdanninger, fisjoner, fusjoner mv. I motsetning til hva som er tilfelle på andre rettsområder som skatte-, 



Deloitte AS 

12. mars 2014 

 

35 

 

regnskaps- og selskapsretten, er det ikke gitt bestemmelser om hvilke konsekvenser nevnte transaksjoner vil ha 

for merverdiavgiftsformål, hverken for det overdragende eller det overtakende selskap.    

 

Ovennevnte mangel på regulering reiser en rekke spørsmål om hvordan avgiftsbehandlingen skal gjennomføres i 

slike transaksjoner. Dette skaper en usikkerhet for de avgiftspliktige som skal håndtere reglene i praksis, samt for 

avgiftsmyndighetene som skal utøve kontroll. En rekke tilfeller løses ved at fritaket for virksomhetsoverdragelser i 

merverdiavgiftsloven § 6-14 kommer til anvendelse, jf merverdiavgiftsloven § 6-17, men for mange spørsmål må 

rettstilstanden anses uavklart. I tillegg medfører manglende regulering, herunder kontinuitetsprinsipper, at 

merverdiavgiften blir en unødvendig hindring og/eller kostnad i ellers rasjonelle omorganiseringer.   

 

Ulik regulering av merverdiavgiftsspørsmål i forhold til skatt-, regnskaps- og selskapsrett medfører videre at 

mange næringsdrivende trår feil og blir påført en merverdiavgiftsbelasting som prinsipielt sett hensynene bak 

merverdiavgiftslovgivningen ikke legger opp til. Slik vi ser det bør lovgivningen i størst mulig utstrekning innrettes 

slik at merverdiavgiften blir en kostnad for forbrukerne i avgiftssystemet, og ikke de avgiftspliktige 

næringsdrivende.  

 

Endelig bør skatte- og avgiftsreglene i størst mulig grad være sammenfallende der hvor dette er mulig. Fisjons- og 

fusjonstilfellene mv er et område hvor det etter vår oppfatning er mulig å samordne regelverket i større utstrekning 

enn det er i dag.   

 

Skattedirektoratet sendte 27. februar 2012 et forslag på høring om endring i justeringsreglene som skulle 

innebære en forenkling for de tilfeller hvor en eiendom ble utfisjonert til et «hjelpeselskap» som så fusjonerte med 

et datterselskap av overdragende selskap – en såkalt drop-down. Høringsforslaget er imidlertid ikke iverksatt, slik 

at fisjons- og fusjonsområdet fortsatt står uregulert i for avgiftsformål.  

 

På denne bakgrunn foreslås det at gjeldende regelverk endres, slik at det innføres regler om 

merverdiavgiftsmessig kontinuitet ved fusjoner, fisjoner og skattefrie omdanninger på linje med sammenlignbare 

rettsområder. Hovedessensen i forslaget er at avgiftsposisjoner overtas av et overtakende selskap på linje med at 

skatteposisjoner videreføres for skatteformål.  

 

Det vil nedenfor bli nærmere redegjøre nærmere for dette forslaget.  Forslagets overordnede karakter tilsier 

imidlertid at man avventer å fremme konkrete forslag til lovendring på dette området til det er tatt beslutning om de 

mer overordnede grepene som bør gjøres for å gjennomføre forslaget. 

7.2 Oppsummering  

Som vår gjennomgang viser er det en rekke problemstillinger knyttet til merverdiavgiftsbehandlingen ved fusjon, 

fisjon mv. som ikke er endelig løst i dagens regelverk og praksis. Dette skaper usikkerhet både for de 

avgiftspliktige ved praktiseringen av regelverket, og for avgiftsmyndighetene som skal utføre kontrollhandlinger. 

 

I tillegg medfører dagens regelverk at merverdiavgift utgjør en hindring i forhold til ellers rasjonelle transaksjoner. 

Dette gjelder både ved at merverdiavgift blir en endelig kostnad for avgiftspliktige som prinsipielt sett kun har en 

innkrevingsfunksjon merverdiavgift, men også at transaksjonene medfører en for stor merverdiavgiftsmessig 

likviditetsutfordring til at transaksjoner blir gjennomført.  

 

Etter vår oppfatning vil disse utfordringene kunne avhjelpes ved at det også innføres regler om kontinuitet for 

merverdiavgift ved fusjon, fisjon, mv som for skatte-, regnskaps- og selskapsretten.  

 

Vårt forslag er å innføre regler om kontinuitet i de samme transaksjonsformene hvor dette er gjennomført for 

skatteformål. Disse transaksjonsformene følger av skattelovens kapitel 11 og omfatter fisjon, fusjon, omdanninger 

fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap mv.  
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Regler om kontinuitet vil for avgiftsformål medføre at alle rettigheter og plikter etter merverdiavgiftsloven overføres 

fra det overdragende til det overtakende selskap. Selve transaksjonen vil ikke anses som en overdragelse som 

medfører uttaksplikt, og heller ikke anses som omsetning, eller justeringshendelse i henhold til justeringsreglene.  

 

De rettigheter som vil bli overført til det overtakende selskap vil typisk være rett til tilbakegående avgiftsoppgjør, 

rett til registrering, justeringsrett, mens forpliktelsene som vil bli overført ved at fusjoner, fisjoner mv gjennomføres 

til avgiftsmessig kontinuitet vil være justeringsplikt, ansvar for historisk avgiftsbehandling ved kontroller mv.  

7.3 Gjeldende rett 

7.3.1 Innledning  

Det er som nevnt ingen lovbestemmelser som regulerer avgiftsbehandlingen ved fusjon, fisjon mv. 

Merverdiavgiftsloven legger med andre ord ikke til grunn at det fusjoner, fisjoner mv kan gjennomføres til 

avgiftsmessig kontinuitet.  

 

Skatteloven åpnet i sin tid ikke for at denne typen transaksjoner kunne gjennomføres til skattemessig kontinuitet. 

På skatterettens område ble tilsvarende regler etablert og utviklet gjennom rettspraksis. Praksisen er nå nedfelt i 

skattelovens kapitel 11.  

 

Tilsvarende synspunkt kan også legges til grunn for avgiftsformål – at det eksisterer kontinuitetsprinsipper, men at 

disse ikke er nedfelt i merverdiavgiftsloven. Ved en eventuell rettslig prøving av spørsmålet vil domstolene kunne 

komme til at kontinuitetsbetraktninger kan legges til grunn for behandling av merverdiavgift ved fusjoner, fisjoner 

mv. Oss bekjent har dette spørsmålet ikke direkte vært oppe for domstolene ennå.   

 

Skattedirektoratet har imidlertid i flere uttalelser, jf nedenfor, lagt til grunn at kontinuitet ikke gjelder for 

merverdiavgift ved transaksjoner som fusjoner, fisjoner mv. Dette synes også å ha blitt lagt til grunn i praksis av 

skattekontorene i forbindelse med kontroller mv.   

 

Denne usikkerheten i forhold til gjeldende tilsier etter vårt syn alene at spørsmålet nå må lovreguleres.  

 

Vi vil imidlertid i drøftelsen nedenfor legge Skattedirektoratets rettsoppfatning til grunn, dvs at det ikke eksisterer 

kontinuitetsprinsipper for merverdiavgiftsformål.  

 

7.3.2 Problemstillingen  

Det er som nevnt flere problemstillinger som oppstår i forbindelse med merverdiavgift og fusjoner, fisjoner mv.  

 

En første problemstilling er at selve transaksjonen ikke lett lar seg klassifisere i forhold til merverdiavgift. Det kan 

reises spørsmål om en fusjon, fisjon mv for avgiftsformål skal anses som omsetning i merverdiavgiftslovens 

forstand.  

 

Dersom transaksjonen ikke anses som omsetning, vil dette reise spørsmål om uttaksreglene i 

merverdiavgiftsloven kommer til anvendelse. Etter vår syn er det argumenter for at en overdragelse av varer og 

tjenester i forbindelse med fusjon, fisjon mv må anses som et uttak fra det overdragende selskap til det 

overtakende.  

 

Vider er det pr i dag et problem at merverdiavgift setter en stopper for ellers rasjonelle transaksjoner og som kan 

gjennomføres etter kontinuitet i henhold til andre rettsområdet. Dels skyldes dette at merverdiavgift ved 

gjennomføring av fusjoner, fisjoner mv blir en endelig kostnad for de avgiftspliktige – en kostnad som prinsipielt 
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sett kun skal legges på forbrukerne i avgiftssystemet. Manglende kontinuitetsregler kan også skape 

merverdiavgiftsmessige likviditetsutfordringer som reelt sett hindrer at transaksjoner blir gjennomført.  

Vi vil nedenfor redegjøre nærmere for disse problemstillingene og til slutt vise hvordan regler om kontinuitet i stor 

grad vil løse de ulike spørsmål som oppstår.  

 

7.3.3 Foreligger «omsetning» ved fusjon, fisjon mv? 

Det følger av merverdiavgiftsloven § 3-1 (1) at det skal beregnes merverdiavgift ved omsetning av varer og 

tjenester. Omsetning er definert i merverdiavgiftsloven § 1-3 (1) a som levering av varer og tjenester mot vederlag.  

 

I forbindelse med fusjoner, fisjoner mv, vil i utgangspunktet omsetningsvilkåret ikke anses oppfylt. Det vil skje en 

levering av varer og tjenester i form av overføring av eksempelvis virksomhet til det overtakende selskap, men det 

overdragende selskap vil ikke selv motta noen form får vederlag fra det overtakende selskap. Det vil være 

aksjonærene i det overdragende selskapet som vil motta «vederlaget» i form av aksjer, økning av pålydende på 

eksisterende aksjer mv.  

 

Vi kan heller ikke se at omsetningsvilkåret er oppfylt ved at man anser vederlaget som overføres til aksjonærene til 

å «tre i stedet for» vederlag til det overdragende selskap. Selv om de overordnede økonomiske realitetene ikke er 

så forskjellige, krever omsetningsvilkåret at levering av varer og tjenester skjer mellom de samme parter.  

 

I og med at det formelt ikke betales noe vederlag til det overdragende selskap, kan det reises spørsmål om 

reglene i merverdiavgiftsloven §§ 3-21 og 3-22 om uttaksmerverdiavgift kommer til anvendelse. Når det gjelder 

varer, bestemmer § 3-21 at:  

 

«(1) Det skal beregnes merverdiavgift når en vare tas ut fra den registrerte eller registreringspliktige 

virksomheten. Det skal likevel ikke beregnes merverdiavgift for kapitalvare som nevnt i § 9-1 dersom 

varen tas ut til formål innenfor den samlede virksomheten.» 

 

For tjenester følger det av § 3-22 at:  

 

«(1) Det skal beregnes merverdiavgift når en tjeneste tas ut fra den registrerte eller registreringspliktige 

virksomheten til privat bruk eller til andre formål utenfor den samlede virksomheten.» 

Hovedregelen er at det påløper plikt til å beregne avgift når en vare eller tjenester tas ut fra en registrert eller 

registreringspliktig virksomhet. Etter vår oppfatning kan bestemmelsene tolkes slik at når varer eller tjenester tas ut 

av det overdragende selskap og overføres til det overtakende, oppstår det i utgangspunktet en plikt til å betale 

uttaksmerverdiavgift for det overdragende selskap. Som følge av at overdragelsen ikke anses som omsetning, vil 

det være nærliggende å tolke overføringen som et uttak fra det overdragende selskap. En eventuell 

uttaksmerverdiavgift vil utgjøre en endelig kostnad for det overdragende selskap.  

Skattedirektoratet har i en bindende forhåndsuttalelse (BFU 77/05) uttalt at uttaksreglene i et fisjonstilfelle ikke 

«bør» komme til anvendelse der overføring av varer og tjenester skjer til bruk i en avgiftspliktig virksomhet. Fra 

uttalelsen siteres:  

 

«Skattedirektoratet er enig med innsender i at noen gavedisposisjon ikke foreligger i ordinære fisjoner 

eller fusjoner etter aksjeloven eller allmennaksjeloven. Så lenge det ikke er tale om overføring av varer og 

tjenester fra en avgiftspliktig virksomhet til en virksomhet utenfor loven, bør det heller ikke påløpe noen 

plikt til avgiftsberegning pga uttak i merverdiavgiftslovens forstand ved fisjon eller fusjon.» 
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Vi kan ikke se at det er andre uttalelser eller praksis som omhandler temaet. Etter vår oppfatning taler de beste 

grunner for en slik løsning som Skattedirektoratet legger opp til, men slik vi ser det er hjemmelsgrunnlaget noe 

svakt. Dette skapet en unødvendig usikkerhet for de avgiftspliktige som skal håndtere regelverket i praksis.  

 

7.3.4 Virksomhetsoverdragelser og andre overdragelser   

Som nevnt ovenfor er det for merverdiavgiftsformål nødvendig å analysere hva som overføres i forbindelse med 

en fusjon, fisjon mv for å fastslå avgiftsbehandlingen.  

 

Ved overføring av virksomhet, vil det normal ikke oppstå avgiftsplikt for det overdragende selskap. Selv om 

overdragelsen ikke skulle anses som «omsetning» i merverdiavgiftslovens forstand, men i stedet anses som et 

uttak, jf merverdiavgiftsloven §§ 3-21 og 3-22, som følge av at det ikke betales vederlag mellom overdragende og 

overtakende selskap, vil fritaket fra uttaksplikt i merverdiavgiftsloven § 6-17 komme til anvendelse. Bestemmelsen 

lyder:  

 

«Uttak av varer og tjenester er fritatt for merverdiavgift dersom tilsvarende omsetning er fritatt etter dette 

kapitlet.» 

 

Ved virksomhetsoverdragelsen kommer med andre ord det prinsipielle spørsmålet om det skal betales 

uttaksmerverdiavgift ikke på spissen da nevnte fritaksbestemmelse innebærer at det under enhver omstendighet 

ikke påløper merverdiavgift ved et evt uttak.  

 

Utenfor tilfellene hvor det som overføres fra det overdragende til det overtakende selskap kan anses som en 

virksomhet, og hvor heller ikke justeringsreglene kommer til anvendelse, fremstår det som mer uklart hvordan 

merverdiavgift skal behandles. Et eksempel på en slik overdragelse er hvor et varelager fisjoneres ut i et eget 

selskap. I og med at man ikke kan anse varelageret for omsatt til det overtakende selskap, reises spørsmålet om 

uttaksmerverdiavgift skal betales. Det kan slik vi ser det anføres at varelageret tas ut av den avgiftspliktige 

virksomheten for anvendelse – i forbindelse med fisjon – til et formål utenfor merverdiavgiftsloven.  

 

Slik vi ser det er løsningen på spørsmålet om det skal betales uttaksmerverdiavgift i de tilfellene det overdras 

avgiftspliktige varer og tjenester i forbindelse med en fusjon, fisjon mv, men der fritaket for 

virksomhetsoverdragelser ikke kommer til anvendelse, som uklart. Det er få konkrete rettskilder som gir veiledning, 

bortsett fra ovennevnte BFU 77/05, som synes å indikere at det kan oppstå en uttakssituasjon. Vi har imidlertid 

ikke kjennskap til konkrete etterberegningssaker i tilsvarende tilfeller.   

 

7.3.5 Særlig om fast eiendom  

Det er vår erfaring at manglende regulering skaper særlige utfordringer i forbindelse med fusjon, fisjon mv hvor 

fast eiendom er involvert. Spesielt gjelder dette ved utvikling av fast eiendom hvor det finner sted fisjon, fusjon mv 

før ferdigstillelse. I disse tilfellene er det etter vår oppfatning ikke uvanlig at det oppstår en merverdiavgiftskostnad 

i et prosjekt som til slutt fullt ut blir avgiftspliktig, og hvor merverdiavgift prinsipielt sett ikke skal endelig belastes de 

avgiftspliktige.  

 

At merverdiavgift blir en endelig kostnad vil typisk kunne skje i dersom en fusjon, fisjon mv skjer i pågående 

vedlikeholdsprosjekter. Dersom en eiendom hvor det løpende ikke kan gjøres fradrag for inngående merverdiavgift 

eksempelvis fisjoneres ut til et nytt selskap, vil merverdiavgift på vedlikeholdskostnader utgjøre en endelig 

kostnad, selv om det overtakende selskap senere inngår leiekontrakt med avgiftspliktig leietaker.  

 

Ett annet eksempel er merverdiavgift pådratt i en tidlig fase i utbyggingsprosjekter. I den utstrekning eiendommen 

utfisjoneres til et nytt subjekt før fysiske byggearbeider er igangsatt, dvs før prosjektet har materialisert seg i et 

byggetiltak etter justeringsreglene, er avgiftsmyndighetene av den oppfatning at all merverdiavgift på 
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prosjekteringsarbeider mv, såkalt myk infrastruktur, ikke kan fradragsføres av det overtakende selskap når 

avgiftspliktig virksomhet er på plass. Et eksempel på et slikt tilfelle følger av BFU 45/08 hvor fremgår at kostnader 

pådratt i overdragende selskap til utvikling mv, kan ikke fradragsføres eller kreves oppjustert av det overtakende 

selskap, så lenge anskaffelsene ikke har materialisert seg i en kapitalvare.  

 

Ved avgiftsfrie virksomhetsoverdragelser som innebærer overføring av kapitalvarer etter merverdiavgiftslovens 

kapitel 9 er det vår erfaring at det ofte trås feil i forhold til merverdiavgiftsbehandlingen. Både ved overføring av 

fast eiendom og driftsmidler av en viss størrelse, er det etter omstendighetene nødvendig for å unngå at 

overdragende selskap må foreta en tilbakebetaling av en forholdsmessig andel av fradragsført merverdiavgift at 

det inngås en justeringsavtale som innebærer at overtakende selskap overtar plikten til å justere fradragsført 

merverdiavgift. Vi har i praksis sett at inngåelse av en slik avtale ofte utelates, eller inngås for sent i forhold til 

angitte frister, særlig på grunn av manglende kjennskap til regelverket. Konsekvensene av dette er at en 

forholdsmessig andel av fradragsført merverdiavgift etterberegnes av skattekontoret ved en kontroll.   

 

Justeringsreglene ble innført med virkning fra 1. januar 2008, og erstattet tidligere regler om «unnlatt tilbakeføring» 

under bruksendringsreglene. Justeringsreglene tar hensyn til at en kapitalvares tilknytning til avgiftspliktig 

virksomhet kan variere over tid, og medfører at retten til fradrag for inngående merverdiavgift justeres tilsvarende 

etter den varierende tilknytningen til avgiftspliktig bruk. En overdragelse av en fast eiendom i forbindelse med 

fusjon anses av avgiftsmyndighetene som endret bruk, og innebærer at fradragsført merverdiavgift i 

utgangspunktet skal tilbakeføres til staten. Hjemmelen for slik tilbakeføring er merverdiavgiftsloven § 9-2:  

 

«(1) Registrert avgiftssubjekt skal justere inngående merverdiavgift når bruken av en kapitalvare etter 

anskaffelsen, framstillingen eller fullføringen endres fra fradragsberettiget formål til ikke-fradragsberettiget 

formål, eller motsatt.» 

 

Slik avgiftsmyndighetene har forstått bestemmelsen, anses en fisjon, fusjon mv som endret bruk som i 

utgangspunktet utløser justering. Overdragelse av en eiendom i forbindelse med fisjon, fusjon mv anses med 

andre ord som en justeringshendelse.  

 

Plikten til tilbakebetaling vil imidlertid kunne unngås ved at overtakende selskap overtar justeringsforpliktelsen. Slik 

overtakelse er aktuell for kapitalvaren fast eiendom og ved overdragelse av kapitalvarer som ledd i overdragelse 

av virksomhet. Vilkårene for overføring av justeringsforpliktelse er at mottaker samtykker, at mottaker er et 

registrert avgiftssubjekt senest i samme termin som overdragelsen skjer, og at det inngås en skriftlig signert avtale 

som oppfyller visse formkrav. Dersom mottakers fradragsrett er mindre enn overdragers, kan mottaker kun overta 

den delen av justeringsforpliktelsen som tilsvarer hans fradragsrett.  

 

I Skattedirektoratets høringsnotat «MVA- Justering og tilbakeføring av inngående merverdiavgift- Fisjon/fusjon» av 

27. juli 2012 er det påpekt at manglende kontinuitet medfører likviditetsutfordringer for de avgiftspliktige:  

 

«Overdragelse av fast eiendom skjer regelmessig ved såkalt fisjonfusjon og bruk av ”hjelpeselskap”. 

Overtakeren vil i slike tilfeller ikke ha mulighet til å overta justeringsforpliktelsen (blant annet) fordi 

hjelpeselskapet ikke er registrert avgiftssubjekt. Manglende mulighet til å overta justeringsforpliktelsen 

innebærer at det skal skje en samlet justering, jf. merverdiavgiftsloven § 9-2. Dette medfører en 

likviditetsbelastning for overdragende virksomhet som en følge av at plikt til samlet justering inntrer. En 

slik manglende kontinuitet kan virke uheldig, særlig i tilfeller hvor tilsvarende transaksjoner medfører 

skatte- og regnskapsmessig kontinuitet» vår understr. 

 

 

Det er vår erfaring at det ikke bare er i tilfeller ved bruk av hjelpeselskap at manglende kontinuitet for 

merverdiavgiftsformål skaper utfordringer. Fisjon av et nyoppført bygg, eller et bygg under oppføring, før det er 
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inngått leiekontrakt med avgiftspliktig leietaker, vil retten til tilbakegående avgiftsoppgjør gå tapt. Det kan etter 

omstendigheten inngås avtale om overføring av justeringsretten, slik at pådratt merverdiavgift kan kreves tilbake 

av overtakende selskap over en tiårsperiode, men dette er i praksis en så omfattende likviditetsbelastning at det i 

mange tilfeller stopper en ellers fornuftig omorganisering. Dersom retten til tilbakegående avgiftsoppgjør ble 

overført til det til overdragende selskap ved fusjon eller fisjon, ville dette løst denne utfordringen.    

7.4 Forslag til nye merverdiavgiftsregler  

7.4.1 Generelt  

Med bakgrunn i redegjørelsen over foreslås det å innføre særskilte regler for behandling av merverdiavgift ved 

fusjon, fisjon mv. Hvilke transaksjoner som bør undergis ny regulering, vil slik vi ser det være de samme som etter 

skattelovens kapittel 11 kan gjennomføres til skattemessig kontinuitet.  

 

En regulering av fisjon- og fusjonstilfeller mv for merverdiavgiftsformål kan utformes på forskjellige måter. Et 

sentralt hensyn vil være å utforme merverdiavgiftsreglene slik at de ikke hindrer ellers fornuftige omorganiseringer 

som i dag stoppes av manglene kontinuitet.  

 

Samtidig vil det være viktig å påse at anskaffelser hvor inngående merverdiavgift er fradragsført ikke benyttes 

privat eller i ikke-avgiftspliktig virksomhet. Når det gjelder kapitalvarer som faller inn under justeringsreglene, vil 

disse allerede i dag hindre at driftsmidler hvor det er gjort fradrag for inngående merverdiavgift benyttes i ikke-

avgiftspliktig virksomhet, uten at merverdiavgift må betales ved bruksendringer.    

 

Det bør videre være et overordnet mål at de administrative forpliktelsene for gjennomføring av en transaksjon til 

avgiftsmessig kontinuitet ikke blir for omfattende, hverken for til de avgiftspliktige som skal forholde seg til 

regelverket, eller for avgiftsmyndighetene som skal utføre kontrollhandlinger. Det bør heller ikke skapes nye 

«feller» for de avgiftspliktige hvor det lett kan gjøres feil som får betydelige konsekvenser.  

 

Disse hensyn, kombinert med hensynet til konsekvens og harmoni i regelverket, taler etter vårt syn for å knytte 

merverdiavgiftsbestemmelsene opp mot skattelovens kapittel 11, slik at nye bestemmelser i merverdiavgiftsloven 

om fusjon, fisjon mv forutsetter at skattefritak også kommer til anvendelse. Selv om det nødvendigvis ikke er de 

samme hensynene som gjør seg gjeldene på avgiftsområdet som for skatt, er det hensiktsmessig at reglene for 

skatt og merverdiavgift ved fusjoner, fisjoner mv kommer til anvendelse i de samme tilfellene. En slik 

lovgivningsmetode er tidligere gjort med hell da man knyttet justeringsreglene opp mot skattemessige 

aktiveringspliktige anskaffelser.   

 

Det antas at det vil være hensiktsmessig å utarbeide et eget kapittel vedrørende omorganisering i 

merverdiavgiftsloven som skattelovens kapittel 11. Kapittelet bør plasseres som nytt kapittel 9 A eller tilsvarende.  

 

Kontrollhensyn står sterkt i merverdiavgiftsretten. Imidlertid må dette hensynet av og til vike for at man skal få 

regler som er administrativt håndterbare både for de avgiftspliktige og for avgiftsmyndighetene.  

 

For skatteformål aksepteres det at dokumentasjonen for kostpris av en eiendel, for eksempel ved inngående 

fakturaer, oppbevares hos det overdragende selskap. Basert på denne kostprisen hos det overdragende selskap, 

kan det overtakende selskap gjøre skattemessige fradrag eller avskrivninger, selv om primærdokumentasjonen 

oppbevares hos det overdragende selskap.   

 

Tilsvarende må også kunne legges til grunn for merverdiavgiftsformål. Det må aksepteres at dokumentasjonen i 

form av inngående fakturaer er stilet til det overdragende selskap, selv om det er det overtakende selskap som 

etter transaksjonen vil ha fradragsrett.  
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I og med at oppbevaringsplikten vil gjelde for det overdragende selskap, vil innføring av kontinuitetsprinsipper på 

avgiftsrettens område ikke redusere avgiftsmyndighetenes mulighet for å gjennomføre ønskede kontroller mv.  

 

Slik vi ser det kan hensynet til kontroll ivaretas selv om det innføres regler om kontinuitet ved fusjoner, fisjoner mv.  

7.5 Nærmere om utformingen av reglene  

7.5.1 Innledning  

Hovedformålet med å innføre merverdiavgiftsregler om fisjon, fusjon mv bør være å hindre at merverdiavgift setter 

en stopper for fornuftige og ellers gjennomførbare transaksjoner.  

 

Det foreslås derfor at det på linje med det som gjelder i skatteretten at det innføres regler om kontinuitet på 

merverdiavgiftsrettens område. Kontinuitetsprinsipper er for så vidt ikke tidligere benyttet på avgiftsrettens område. 

Det blir derfor nødvendig å fastsette hva som innholdsmessig skal ligge i et slikt kontinuitetsprinsipp for 

merverdiavgiftsformål.  

 

For skatteformål innebærer kontinuitet at transaksjonene kan gjennomføres uten skattlegging av selskapene eller 

aksjonærene når nærmere bestemte vilkår er oppfylt. Alle skatteposisjoner i det overdragende selskap overtas av 

det overtakende selskap. Typisk vil dette gjelde skattemessige verdier på driftsmidler, fremførbart underskudd mv. 

En konsekvens av skattefriheten er at selv om driftsmidlene skulle ha en høyere markedsverdi, vil det overtakende 

selskap kun avskrive disse basert på de skattemessige verdiene som forelå hos det overdragende selskap.  

 

7.5.2 Overføring av rettigheter og forpliktelser etter merverdiavgiftsloven  

På samme måte som de skattemessige verdier overføres i en skattefri fisjon, fusjon mv, foreslås det at 

avgiftsposisjoner nå kan overføres til det overtakende selskap. Med avgiftsposisjoner menes for eksempel 

registreringsforhold, adgang til tilbakegående avgiftsoppgjør, justeringsrett og – plikt, fradragsrett, adgang til å 

gjøre korreksjoner i forhold til tidligere omsetning ved kreditering mv. Kontinuitet vil med andre ord medføre at det 

overtakende selskap kan nyttiggjøre seg disposisjoner som det overdragende foretatt ved at eksempelvis 

merverdiavgift pådratt av det overdragende selskap vil kunne fradragsføres av det overtakende selskap dersom 

anskaffelsen tas i bruk i merverdiavgiftspliktig virksomhet. Dette vil måtte gjelde selv om de inngående fakturaer er 

stilet til det overdragende.   

 

Tilsvarende vil det overtakende selskap overta all risiko for uriktig avgiftsbehandling foretatt av det overdragende 

selskap. Eksempelvis vil kontinuitet innebære at det overtakende selskap blir ansvarlig for uriktige fradragsført 

merverdiavgift foretatt av det overdragende selskap. Videre vil det overtakende selskap bli ansvarlig overfor 

avgiftsmyndighetene dersom det ved overføring av en eiendom er foretatt for lav justeringer av fradragsført 

merverdiavgift i der hvor dette skulle ha vært utført. 

 

Kontinuitet vil også kunne innebære at registreringsforhold overføres i forbindelse med transaksjonen. Et selskap 

som er frivillig registrert, og som fisjonerer ut en eiendom med avgiftspliktig selskap, vil overføre den frivillige 

registreringen til det overtakende selskap.  

 

Kontinuitet for merverdiavgift for merverdiavgift vil innebære at alle rettigheter og forpliktelser etter 

merverdiavgiftsloven overføres fra det overdragende til det overtakende selskap. Eksempler på slike rettigheter vil 

være at ubenyttet krav på fradrag for inngående merverdiavgift hos det overdragende selskap, overføres til det 

overtakende selskap slik at dette kan for eksempel søke om tilbakegående avgiftsoppgjør for merverdiavgift 

pådratt av det overdragende. Forpliktelsene som vil blir overført ved kontinuitet vil som nevnt kunne være 

misligholdte justeringsplikter, uriktig fradragsføring av merverdiavgift mv.  
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7.5.3 Fusjon, fisjon mv ingen overdragelse  

På linje med skatteretten bør et merverdiavgiftsmessig kontinuitetsprinsipp innebærer at selve fusjonen, fisjonen 

mv ikke anses som en overdragelse. Dette innebærer for det første at det klarlegges at transaksjonen ikke utløser 

noen form for uttaksmerverdiavgift, og heller ikke reiser spørsmål om det foreligger omsetning, 

virksomhetsoverdragelse mv.  

 

For det andre vil regler om kontinuitet innebære at en fisjon, fusjon mv ikke anses som en justeringshendelse etter 

merverdiavgiftsloven § 9-2. Dette innebærer at slike transaksjoner for det første i seg selv ikke utløser justering 

etter merverdiavgiftsloven § 9-2, eller tilbakeføring etter merverdiavgiftsloven § 9-7.  

 

For det tredje vil kontinuitet i disse tilfellene også innebære at løpende justeringsrett- og plikt overføres til det 

overdragende selskap. I og med at alle «… eiendeler, rettigheter og forpliktelser…» overføres, vil også plikt til å 

nedjustere fradragsført merverdiavgift, og krav på oppjustering av pådratt merverdiavgift, overføres til det 

overtakende selskap, uten at dette må avtales særskilt, jf merverdiavgiftsloven § 9-3. Uten krav om særskilt 

justeringsavtale ved fusjoner, fisjoner mv, vil risikoen for større etterberegning på grunn av formalfeil, reduseres 

betraktelig.  

 

Ved endring av den faktiske bruken av eiendommen i forhold til merverdiavgiftsloven skal fradragsført 

merverdiavgift opp- eller nedjusteres. Denne plikten eller retten vil overføres til det det overdragende selskap, selv 

om selve transaksjonen ikke utgjør en justeringshendelse.  

 

7.5.4 Gjennomføringen av transaksjonene  

Skatterettens utgangspunkt er at fusjoner, fisjoner mv er skattepliktige. Skattyter kan imidlertid med hjemmel i 

skatteloven velge at fusjoner og fisjoner gjennomført i tråd med aksjeloven, finner sted med skattemessig 

kontinuitet. 

 

Det foreslås at det samme må gjelde for merverdiavgift. I de tilfellene hvor en vilkårene for kontinuitet er oppfylt 

kan de avgiftspliktige påberope seg dette, enten gjennom en presisering i selskapsdokumentasjonen som 

utarbeides i forbindelse med transaksjonen, eller i en kommentar ved innlevering av omsetningsoppgaven.  

 

8 Administrative kostnader og besparelser 

8.1 Endringer i aksjeloven og skatteloven 

Etter vår vurdering skal de forslag som fremsettes i denne utredningen vedrørende endringer i skatteloven og 

aksjeloven ikke medføre administrative kostnader av betydning. Det foreslås på disse områdene ikke endringer 

som innebærer systemendringer eller andre omlegginger av materiell betydning.   

 

Etter vår vurdering vil de foreslåtte endringene kunne ha kostnadsbesparelseseffekt ikke bare for næringslivet men 

også for offentlige myndigheter. Slik rettssituasjonen er i dag ser næringslivsaktørene seg ofte nødt til å be om 

forhåndstilsagn eller forhåndsvurderinger fra offentlige myndigheter før de gjennomfører en fusjon eller fisjon. 

Dersom man kan unngå dette ved å gjøre reglene klarere og mer tilgjengelige vil dette kunne medføre en 

administrativ lettelse for offentlige myndigheter. 

 

Det foreslås som hovedregel ikke regler som øker anledningen til å gjennomføre fusjon eller fisjon med 

skattefrihet, og dermed angripes heller ikke skatteprovenyet. Formålet er som nevnt ovenfor å legge til rette for at 

fusjoner eller fisjoner som allerede er uttrykt ønsket gjennom vedtagelsen av gjeldende regler kan gjennomføres 

som forutsatt. Intensjonen er således å redusere transaksjonsrisiko, ikke åpne for nye transaksjonsformer. 
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8.2 Innføring av kontinuitetsprinsnipp for fusjon og fisjon i merverdiavgiftsloven 

Det er ikke lagt frem konkrete forslag til lovregulering av et kontinuitetsprinsipp på merverdiavgiftsrettens område, 

og administrative kostnader og besparelser er derfor ikke vurdert. Som det fremgår av avsnitt 7 ovenfor er det 

imidlertid er grunn til å anta at en smidigere lovregulering vil redusere kostnader både for avgiftsmyndighetene og 

næringslivet. 

 

9 Kommentarer til de enkelte endringsforslagene 

9.1 Merknader til endringer i skatteloven 

Til § 11-7 annet ledd: 

 

Endringsforslaget innebærer en mindre justering av reglene om skattemessig kontinuitet ved konsernfusjoner og 

konsernfisjoner. Skattemessig verdi på konsernfordringen som utstedes av datterselskapet som grunnlag for 

kapitalutvidelsen i morselskapet settes lik regnskapsmessig verdi, for derved å forenkle arbeidet med beregningen av 

bytteforhold og utarbeidelse av åpningsbalanse i slike transaksjoner. Det vises til nærmere omtale under punkt 4. 

 

Til § 11-7 fjerde ledd: 

 

Endringsforslaget innebærer at det avklares hvordan skattemessig kontinuitet gjennomføres på aksjonærens 

hånd. Posisjonen «innbetalt aksjekapital» er tatt inn, som en konsekvens av at dette er en individuell 

skatteposisjon som følger den enkelte aksje. Til gjengjeld er referansen til innbetalt aksjekapital strøket i 

bestemmelsen i § 11-8 som omhandler selskapets posisjoner. Det er også foreslått en ordlyd som klargjør den 

skattemessige behandlingen av de tilfellene vederlag utstedes ved tilskriving på allerede eksisterende aksjer; en 

løsning som har blitt veldig vanlig i praksis.  

 

Til § 11-8: 

 

Bakgrunnen for forslaget er omtalt i punkt 3.5 ovenfor. Som konsekvens av at den skattemessige størrelsen 

«innbetalt aksjekapital» følger den enkelte aksje er det ikke behov for å inkludere denne størrelsen i skattelovens 

bestemmelser om fordeling mellom selskapene.  Det er derimot foreslått en bestemmelse som regulerer denne 

størrelsen i § 11-7 (4), se ovenfor. I annet punktum er det foreslått inntatt en bestemmelse som klargjør at 

kapitalendringen i overtagende selskap vil være en konsekvens av bytteforholdet i fusjonsdelen av transaksjonen 

ved fisjon til eksisterende selskap.  

9.2 Merknader til endringer i aksjeloven og allmennakskjeloven 

Til aksjeloven og allmennaksjeloven § 8-1 første ledd: 

 

Det er foreslått en endring i beregningen av fri egenkapital som tar høyde for at endringer i registrert aksjekapital 

vil kunne følges av innskudd av kapital som er bekreftet av revisor, og at det gir uheldige utslag dersom man kun 

tar hensyn til endringene i den registrerte aksjekapitalen uten samtidig å ta hensyn til korresponderende endringer 

i selskapets eiendeler. Se nærmere under punkt 5.3 ovenfor.  

 

 

Til aksjeloven og allmennaksjeloven § 12-2 annet ledd: 

 

Se kommentarene til forslag om endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven § 8-1 første ledd 

 

Til aksjeloven og allmennaksjeloven § 13-6 første ledd nr. 2: 
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Det er foreslått en klargjøring av ordlyden som viser at det tidspunktet som skal angis gjelder den 

regnskapsmessige rapporteringen, se nærmere omtale i avsnitt 6 ovenfor.  

 

Til aksjeloven § 13-23: 

 

Det er foreslått at de forenklede reglene for mor-datterfusjon også skal omfatte omvendt mor-datterfusjon, se 

nærmere omtale under punkt 5.2 ovenfor. 

 

Til allmennaksjeloven § 13-24: 

 

Se merknadene til forslag om endringer i aksjeloven § 13-23. 

9.3 Merknader til endringer i regnskapsloven 

Til § 1-9 og § 5-14: 

 

Det er foreslått en parallell behandling av fusjon og fisjon i regnskapsloven, herunder slik at det inntas en 

definisjon av fisjon i § 1-9 og overordnet regulering av regnskapsførselen i § 5-14, se nærmere omtale i punkt 6. 

Endringen er først og fremst foreslått av pedagogiske hensyn og vil ikke innebære noen materielle endringer. 

 

10 Forslag til lov- og forskriftsendringer 

10.1 Endringer i skatteloven 

§ 11-7 endres til å lyde: 

 

§ 11-7. Rett og plikt til skattemessig kontinuitet  

(1) Når fusjon eller fisjon gjennomføres etter dette kapittel, skal overtakende selskap videreføre de skattemessige 

verdiene og ervervstidspunktene for eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres. Overdragende selskaps 

øvrige skatteposisjoner overtas på samme måte uendret av overtakende selskap.  

 

(2) Ved fusjon i konsern etter aksjeloven og allmennaksjeloven § 13-2 annet ledd og fisjon i konsern etter 

aksjeloven og allmennaksjeloven § 14-2 tredje ledd, der vederlaget er aksjer i overtakende selskaps morselskap, 

og der kapitalforhøyelsen i morselskapet gjennomføres ved at en fordring utstedt av overtakende selskap nyttes 

som aksjeinnskudd, skal skattemessig verdi på fordringen settes lik fordringens pålydende, fastsatt etter 

aksjelovens og regnskapslovens regler ved utarbeidelse av åpningsbalansen. skattemessig verdi av egenkapitalen 

som overføres ved fusjonen eller fisjonen.  

 

(3) Gevinst ved realisasjon av fordring som nevnt i annet ledd, anses som skattepliktig inntekt for morselskapet. 

Det gis fradrag for tap. Tap eller gevinst som følge av at fordringen innfris til en annen verdi enn skattemessig 

verdi, er fradragsberettiget eller skattepliktig for det overtakende selskap. 

 

(4) Skattyters Samlet inngangsverdi, andel av innskutt kapital og ervervstidspunkt på aksjer i et overdragende 

selskap fordeles forholdsmessig på skattyters vederlags i form av aksjer i det overtagende selskap, eventuelt på 

skattyters eksisterende aksjer i det overtagende selskap som får forhøyet pålydende. settes lik skattyters samlede 

inngangsverdi og ervervstidspunkt for aksjer i overdragende selskap.  

 

(5) Reglene i første og annet ledd påvirkes ikke av øvrige regler av betydning for den enkelte skatteposisjon. 

 

(6) For kommandittist eller stille deltaker som får høyere eller lavere skattemessig verdi på andel i selskap som 

nevnt i § 10-40 etter fusjon eller fisjon, skal fradragsrammen etter § 10-43 annet ledd korrigeres for slik differanse. 
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§ 11-8 første ledd endres til å lyde, og nytt annet ledd skal lyde (nåværende annet til fjerde ledd blir nytt tredje til 

femte ledd): 

 

§ 11-8. Fordeling av verdier og skatteposisjoner ved skattefri fisjon 

(1) Ved fisjon av aksjeselskap eller allmennaksjeselskap skal det overdragende selskapets aksjekapital (etter 

fradrag for egne aksjer) nedsettes nominell og innbetalt aksjekapital i samme forholdsmessig i forhold til 

fordelingen av det overdragende selskapetssom nettoverdierne fordeles i mellom det overdragende 

selskapene og andre selskaper som deltar i fisjonen. Ved fisjon til eksisterende selskap som utsteder 

vederlagsaksjer, fastsettes bytteforhold i samsvar med forholdet mellom nettoverdiene i det overtagende 

selskap og de nettoverdier selskapet mottar ved fisjonen.  

  

(2) Nettoverdiene måles så langt det er nødvendig for å foreta en fordeling etter første ledd som oppfyller en 

forutsetning om verdikontinuitet på aksjonærenes hender.  

Når verdsettelsen foretas i tilknytning til det tidspunkt som oppgis som verdsettelsestidspunkt for fisjonen 

etter aksjeloven/allmennaksjeloven § 13-10, jfr. § 14-3, tas det ikke hensyn til verdiendringer mellom det 

anvendte verdsettelsestidspunktet og styrets behandling, generalforsamlingens behandling og/eller 

tidspunkt for gjennomføring av fusjonen, med mindre slike endringer skyldes forhold som kontrolleres av 

de deltagende selskapene eller aksjeeiere som har kontrollerende innflytelse over selskapene. 

10.2 Endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven 

Aksjeloven og allmennaksjeloven § 8-1 første ledd endres til å lyde: 

 

(1) Selskapet kan bare dele ut utbytte så langt det etter utdelingen har tilbake netto eiendeler som gir 

dekning for selskapets aksjekapital og øvrig bundet egenkapital etter §§ 3-2 og 3-3. Beregningen skal 

foretas på grunnlag av balansen i selskapets sist godkjente årsregnskap, likevel slik at det er den 

registrerte aksjekapitalen på beslutningstidspunktet samt økning i innskutt egenkapital som er bekreftet 

av selskapets revisor, som skal legges til grunn. 

 

Aksjeloven og allmennaksjeloven § 12-2 annet ledd endres til å lyde: 

 

(2) Beslutning som nevnt i § 12-1 første ledd nr. 2 og nr. 3 kan ikke gjelde større beløp enn at selskapet etter 

nedsettingen har tilbake netto eiendeler som gir dekning for selskapets aksjekapital og øvrig bundet 

egenkapital etter §§ 3-2 og 3-3. Beregningen skal foretas på grunnlag av balansen i selskapets sist 

godkjente årsregnskap, likevel slik at det er den registrerte aksjekapitalen på beslutningstidspunktet samt 

økning i innskutt egenkapitalsom er bekreftet av selskapets revisor, som skal legges til grunn. § 8-1 annet 

til fjerde ledd gjelder tilsvarende. Beregningen kan også foretas på grunnlag av en mellombalanse som er 

utarbeidet og revidert etter reglene for årsregnskap og godkjent av generalforsamlingen. 

Mellombalansens balansedag kan ikke ligger lenger tilbake i tid enn seks måneder før dagen det treffes 

beslutning om kapitalnedsetting. Revisor skal bekrefte at det etter nedsettingen vil være full dekning for 

selskapets bundne egenkapital. 

 

Aksjeloven og allmennaksjeloven § 13-6 første ledd nr. 2 skal lyde: 

 

2. fra hvilket tidspunkt transaksjoner i et overdragende selskap skal rapporteres i regnskapet til 

regnskapsmessig skal anses å være foretatt for det overtakende selskapets regning. 

 

Aksjeloven § 13-23 første ledd og annet ledd nr. 1 skal lyde: 
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(1) Eier et aksjeselskap samtlige aksjer i et annet aksjeselskap, kan selskapenes styrer vedta en fusjonsplan 

som går ut på at datterselskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet skal overføres til 

morselskapet uten vederlag, eller at morselskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser som helhet skal 

overføres til datterselskapet mot at morselskapets aksjer i datterselskapet deles ut til morselskapets 

aksjeeiere som vederlag.  

(2) For gjennomføring av fusjonen gjelder følgende regler: 

1. Styrene skal utarbeide en felles fusjonsplan etter reglene i § 13-6. Kravene i § 13-6 første ledd nr 3 

og 4 gjelder bare når datterselskapet er det overtagende selskapet. 

 

Allmennaksjeselskapsloven § 13-24 første ledd og annet ledd nr. 1. skal lyde: 

 

(1) Eier et allmennaksjeselskap samtlige aksjer i et annet allmennaksjeselskap eller aksjeselskap, kan 

selskapenes styrer vedta en fusjonsplan som går ut på at datterselskapets eiendeler, rettigheter og 

forpliktelser som helhet skal overføres til morselskapet uten vederlag, eller at morselskapets eiendeler, 

rettigheter og forpliktelser som helhet skal overføres til datterselskapet mot at morselskapets aksjer i 

datterselskapet deles ut til morselskapets aksjeeiere som vederlag. Det samme gjelder dersom et 

aksjeselskap eier samtlige aksjer i et allmennaksjeselskap. 

(3)  For gjennomføring av fusjonen gjelder følgende regler: 

1. Styrene skal utarbeide en felles fusjonsplan etter reglene i § 13-6. Kravene i § 13-6 første ledd nr. 3 

og 4 gjelder bare når datterselskapet er det overtagende selskapet. 

10.3 Endringer i regnskapsloven 

Regnskapsloven § 1-9 skal lyde: 

 

§ 1-9. Fusjon og fisjon 

 

Som fusjon regnes sammenslåing som nevnt i aksjeloven § 13-2 og allmennaksjeloven § 13-2 , samt 

sammenslåing som omfatter annen regnskapspliktig og som gjennomføres på tilsvarende måte. Som fusjon 

regnes også en sammenslåing som nevnt i allmennaksjeloven §§ 13-25 til 13-36, jf. aksjeloven § 13-25, om 

fusjoner over landegrensene når kontantvederlaget som ytes til aksjeeierne i det overdragende selskapet ikke 

overstiger 20 prosent av det samlede vederlaget. 

 

Som fisjon regnes deling som nevnt i aksjeloven § 14-2 og allmennaksjeloven § 14-2, samt deling som omfatter 

annen regnskapspliktig og som gjennomføres på tilsvarende måte. Som fisjon regnes også deling som nevnt i 

aksjeloven § 14-12 og allmennaksjeloven § 14-12 om fisjoner over landegrensene når kontantvederlaget som ytes 

til aksjeeierne det overdragende selskapet ikke overstiger 20 prosent av det samlede vederlaget. 

 

Kapitteloverskrift til kapittel IV endres til å lyde:  

 

IV. Fusjon og fisjon 

 

Regnskapsloven § 5-14 skal lyde: 

 

§ 5-14. Fusjon og fisjon 

Fusjon skal regnskapsføres som egenkapitaltransaksjon med overdratte eiendeler og gjeld som tingsinnskudd i 

det overtakende foretaket. Ved fusjon ved stiftelse av nytt foretak skal eiendeler og gjeld i et overdragende foretak 

som i realiteten må anses som et overtakende foretak, likevel videreføres til balanseførte verdier. 

 

Fisjon skal regnskapsføres som egenkapitaltransaksjon med overdratte eiendeler og gjeld som uttak fra det 

overdragende foretaket.  
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