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Garantier i konsernforhold
En analyse av rettskilder og økonomisk tilnærming 
til prising av garantier i praksis

Av advokat Cecilie Dahle Nedrelid

Garantier avgitt i konsernforhold er en skatterettslig vanskelig og ofte glemt trans-
aksjon innen internprising. Denne artikkelen vil fokusere på visse skattemessige kon-
sekvenser forbundet med slike garantier, og hvordan slike transaksjoner eventuelt
bør prises for å være i samsvar med armlengdeprinsippet i skatteloven § 13-1. Arm-
lengdeprinsippet i lys av at en økonomisk tankegang har fått en stadig sterkere aktu-
alitet innen skatteretten de senere år. Internasjonalt er fagfeltet internprising preget
av økonomiske modeller og løsninger innenfor et juridisk rammeverk. En økonomisk
tilnærming er også varslet av skatteetaten1. Sentralt står spørsmålet om rettskilde-
messig vekt av- og veiledning fra de tilgjengelige kilder på området. I de situasjoner
hvor en markedspris ikke foreligger, tilsier norske og internasjonale rettskilder at en
«profit split»-metode kan benyttes til å prise garantier. Metoden baseres på en såkalt
«separate entitiy approach» hvor prisen fastsettes basert på den forventede nytte som
garantistillelsen skaper. 

Cecilie Dahle Nedrelid er født i 1979, ble siviløkonom fra Norges Handelshøyskole
i 2002 og cand.jur. fra Universitet i Oslo i 2006. Hun har tidligere arbeidet i Ernst &
Young Tax og er nå advokat i Arntzenlegal.

1. Innledning
Definisjon – hva er en garanti?
En garanti defineres her som et tredjemannsløfte avgitt av et konsernselskap
for en forpliktelse som bæres av et annet konsernselskap. Skattemessig be-
handling av garantikostnader for egne forpliktelser faller således utenfor ar-
tikkelens tema. 

Tema for artikkelen
En stadig høyere andel av handel over landegrensene skjer mellom selskaper
som inngår i samme konsern. Oppdeling av konsernets verdikjede mellom

1 Skatteetatens frokostseminar «TP-fokusområder 2011», Hanne Flood, SKD.
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separate legale enheter skaper ofte et forretningsmessig behov for avgivelse
av morselskapsgarantier eller andre former for sikkerhetsstillelse fra ulike
konsernselskaper. For internprisingsformål må det da avgjøres om det fore-
ligger konserngarantier, og eventuelt hvordan disse transaksjonene skal pri-
ses skattemessig. Mulighetene til å påvirke internpriser innenfor et konsern
gjør at det kan være fristende for konsernet å tøye grensene for hvilke inn-
tekter og kostnader som skal allokeres til hvilke land gjennom konserninte-
rne transaksjoner, og slik redusere konsernets konsoliderte skattebelast-
ning. Skattemyndighetene er på sin side opptatt av å beskytte eget skatte-
fundament. Konkurransen om skattekronene medfører en fare for
dobbeltbeskatning ved at to land kan behandle en transaksjon forskjellig.
De fleste land har valgt en såkalt «separate entity approach», der fordelin-
gen av skattefundamentene mellom konsernselskap skjer gjennom å prise
interne transaksjoner som om transaksjonspartene var uavhengige, altså på
markedsvilkår. Dette armlengdeprinsippet er relativt uproblematisk kon-
septuelt, men ofte svært vanskelig å gjennomføre i praksis.

For transaksjonstyper hvor uavhengige transaksjoner er fraværende i
markedet, kan det være svært vanskelig å benytte armlengdeprinsippet til å
finne et armlengdes prisintervall siden det ikke finnes uavhengig prising av
tilsvarende transaksjoner som kan benyttes som veiledning i prisingsspørs-
målet. En av disse vanskelige typetransaksjonene er konsernrelaterte garan-
tier. Her i Norge er både rettstilstanden, transaksjonsklassifiseringen, pri-
singsspørsmålet og rettskildematerialet i stor grad uavklart. Siden spørsmå-
lene er internasjonale, vil sentrale rettskilder fra andre land kunne gi en viss
veiledning i forhold til den skattemessige behandlingen av slike garantier et-
ter norsk rett.

Temaets aktualitet vises også av SFS sin artikkel2 fra 2010, erfaringer fra
praksis, skattemyndighetenes uttalte fokusområder3 og internasjonal utvik-
ling4. For skatteyter er det særlig viktig at innholdet av armlengdeprinsippet
klargjøres slik at dobbelbeskatning unngås, samt at alle interne transaksjo-
ner prises etter armlengdeprinsippet for å oppnå en riktig resultatallokering
og minimalisering av konsernets totale skattebelastning. 

2 Steen Frode Olsen og Hanne Beate Lørstad Magnussen, «Internprising – erfaringer fra Sen-
tralskattekontoret for storbedrifter», Praktisk økonomi og finans, nr 1 2010.

3 Skatteetatens frokostseminar «TP-fokusområder 2011», Hanne Flood, SKD.
4 GE Capital Canada Inc vs Her Majesty the Queen, December 4, 2009.
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2. Typer av garantier
Det finnes to hovedtyper av garantier i konsernforhold – finansielle garanti-
er og «performance» garantier. 

Finansielle garantier er en tilsikring av tredjemanns finansielle krav. Et
eksempel er en lånegaranti avgitt av et morselskap for et banklån tatt opp av
et datterselskap. I praksis benyttes ofte betalingsgarantier og kontraktsga-
rantier som undergrupper av finansielle garantier. Denne inndelingen bidrar
imidlertid neppe til særlig avklaring for internprisingsformål. En garanti for
rettidig betaling av for eksempel en vareleveranse er også en finansiell ga-
ranti, på samme måte som en lånegaranti. Forskjellen ligger i om den under-
liggende betalingsforpliktelse stammer fra et låneopptak eller et kjøp – men
garantien er uansett en ren monetær tilsikring av den underliggende forplik-
telsen. 

«Performance» garantier er på den annen side garantier for riktig oppfyl-
lelse av en naturalytelse. Også her benyttes ofte uttrykket kontraktsgaranti
hvor garantien tilsikrer korrekt oppfyllelse av en kontraktsfestet natur-
alytelse. En kontraktsgaranti kan således være både en finansiell garanti og
en «performance» garanti avhengig av kontraktens innhold, og uttrykket bør
således ikke brukes som klassifiseringsbegrep for internprisingsformål. 

I det videre vil uttrykket finansiell garanti benyttes om tilsikring av un-
derliggende betalingsforpliktelser, og «performance» garanti om tilsikring
av underliggende ytelsesforpliktelser. 

Det må også skilles mellom implisitte og eksplisitte garantier. Eksplisitte
garantier fordrer at det foreligger en rettslig bindende avtale som forplikter
garantisten. Implisitte garantier foreligger når det er mer eller mindre påreg-
nelig at et selskap vil tre støttende til på grunn av konsernforholdet, men
uten at garantien er juridisk bindende. Enkelte skattemessige implikasjoner
ved bruk av implisitte og eksplisitte garantier vil bli drøftet senere i artikke-
len. 

Den kanskje vanligste type av finansielle garantier i konsernforhold fin-
ner vi når et datterselskap tar opp et lån i en uavhengig bank med en morsel-
skapsgaranti for den betalingsforpliktelsen som følger av lånet. Dette scena-
rioet vil benyttes som gjennomgangseksempel i denne artikkelen for å bely-
se følgende generelle problemstillinger: 
1 Skal det ytes en garantiprovisjon?
2 Hvordan beregnes i så fall garantiprovisjonens størrelse?

Spørsmålene må løses med utgangspunkt i dagens rettskildebilde, og jeg vil
således først gi en redegjørelse for aktuelle rettskilder av betydning. 
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3. Rettskilder
3.1  Skatteloven
Skattelovens alminnelige bestemmelser om skatteplikt på inntekt og fra-
dragsrett for kostnader kommer til anvendelse også for garantier. Etter sktl.
§ 5-1 anses «enhver fordel vunnet ved (..) kapital eller virksomhet» som
skattepliktig inntekt. En fordel vunnet ved en garantistillelse vil dermed være
skattepliktig for garantisten. Parallelt forutsettes det alminnelig fradragsrett
for en garantiprovisjon etter sktl. § 6-40 i låneforhold. For andre garantipro-
visjoner kan det være hjemmel for fradrag etter sktl. § 6-1 dersom utgiften
kan anses pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt.

Det vil også foreligge hjemmel for beskatning etter sktl. § 5-1 hvor det
ikke er ytet vederlag for garantistillelsen, eller hvor vederlaget ikke er arm-
lengdes. Dette fremgår også av sktl. § 13-1 som gir skattemyndighetene mu-
lighet for skjønnsutøvelse der hvor prisingen av konserninterne transaksjo-
ner er påvirket av interessefellesskapet. Denne bestemmelsen er imidlertid
ikke selvstendig hjemmel for beskatning. Temaet problematiseres ikke vide-
re, da det later til å være utbredt enighet om dette5. 

Etter det generelle prinsipp i norsk skatterett skal fordelen, dvs. inn-
tektsposten, verdsettes til omsetningsverdi, se sktl. § 5-3. Verdsettelse av
inntektsposter i konsernforhold presiseres som nevnt i sktl. § 13-1. Kon-
serninterne transaksjoner kan justeres «ved skjønn hvis skattyters formue
eller inntekt er redusert på grunn av direkte eller indirekte interessefelles-
skap med annen person, selskap eller innretning». Så langt er regelverket i
prinsippet greit. Mer problematisk er paragrafens mangel på veiledning i
den konkrete utøvelsen av skjønnet. I sktl. § 13-1 tredje ledd presiseres at
«ved skjønnet skal formue eller inntekt fastsettes som om interessefellesskap
ikke hadde foreligget». Noe særlig utover skattelovens grunnleggende prin-
sipp om at omsetningsverdi skal legges til grunn for den skattemessige vur-
dering gir dette imidlertid ikke. 

Etter både ordlyd, skattelovens forarbeider6 og senere rettspraksis7 sy-
nes det klart at skattelovens § 13-1 er ment å være en direkte videreføring av
tidligere skattelovs § 54 slik at eldre uttalelser, teori og rettspraksis knyttet
til § 54 kan benyttes likegjeldende for den nye sktl. § 13-1. 

I Rt. 1982 s 654 (Simrad) uttaler Høyesterett at «skattelovens hovedprin-
sipp om at inntekt skal beskattes der den er oppebåret» er det samme som
følger av daværende skattelov § 54. Som Aarbakke8 påpeker må paragrafen

5 Arvid Aage Skaar mfl., Norsk skatteavtalerett, s 330 flg. 
6 Ot.prp. nr. 86 (1997–1998) Ny skattelov, avsnitt 7.13.
7 Rt. 2007 s. 1025 avsnitt 37 (Utv. 2007 s. 1063).
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«anses som en presisering av skattelovens alminnelige prinsipper om tilord-
ning av inntekter». Dette støttes blant annet av Rt. 1912 s 486 hvor Høyes-
terett anvendte tilsvarende regler også før lovregelen om interessefellesskap
eksisterte. Sktl. § 13-1 er derfor ingen uttømmende regulering av tilord-
ningsspørsmålet og kan ikke tolkes antitetisk9. Sagt med andre ord betyr
dette at sktl. § 13-1 ikke alene regulerer grunnlaget for skattemessige juste-
ringer i konsernforhold – også andre deler av lovverket kan hjemle endrin-
ger av ligningen. Slik også tilsvarende Syversen10. 

Med endringen i sktl. § 13-1 i 200711 kom ytterligere tolkningsveiledning
inn i nytt fjerde ledd. Her fremgår det nå at dersom det foreligger interesse-
fellesskap mellom foretak hvis samhandling er underlagt armlengdebetin-
gelser i skatteavtalen mellom de respektive stater, skal det «tas hensyn til ret-
ningslinjer for internprising for flernasjonale foretak og skattemyndigheter
som er vedtatt av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
(OECD)» ved tolkningen av om formue eller inntekt er redusert og ved
skjønnsmessig fastsettelse av formue eller inntekt. 

3.2  OECDs retningslinjer
Ved vurderingen av OECDs retningslinjers vekt som rettskilde, er det viktig
å merke seg innledningen til sktl. § 13-1 fjerde ledd og dennes referanse til
armlengdebetingelser som er nedfelt i skatteavtalene. Armlengdeprinsippet
som OECDs medlemsland har valgt som internasjonal prisingsmetode fin-
ner vi i mønsterskatteavtalens artikkel 9: «[if] conditions are made or imposed
between the two enterprises in their commercial or financial relations which
differ from those which would be made between independent enterprises,
then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of
the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may
be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly». Overført
til garantier betyr dette at garantiprovisjonen skal prises slik den ville ha blitt
priset mellom uavhengige aktører under samme eller tilsvarende forhold. 

Et mer generelt spørsmål blir da om OECD retningslinjene for intern-
prising kun skal benyttes ved tolkning av garantier mellom parter i ulike
skatteregimer hvor det foreligger en skatteavtale som følger dette armleng-
deprinsippet, eller om retningslinjene alltid bør tillegges vekt. 

8 Magnus Aarbakke, Skatt på inntekt 1990 s. 365 (1984 s. 431).
9 Rt. 1927 s. 821.
10 Jan Syversen, Skatt på petroleumsutvinning, 1991 s. 176.
11 Endret ved lov 29. juni 2007 nr. 72 (ikr. 1. januar 2008).
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Etter sktl. § 13-1 fjerde ledd skal retningslinjene så langt de passer også
tas hensyn til «i andre tilfeller». Høyesterett har drøftet spørsmålet i Rt.
2001 s. 1265 (Agip). Saken gjaldt en Norge – Bermuda transaksjon hvor
skatteavtale ikke forelå. Her uttaler førstevoterende Aarbakke at «skatte-
loven § 54 første ledd sammenholdt med de kortfattede uttalelser om «det
såkalte arms length-prinsipp» i lovforarbeidene, jf. Ot.prp.nr.26 (1980–1981)
side 56, og med rettspraksis, i prinsippet er uttrykk for det samme som frem-
går av OECDs retningslinjer. Det er derfor ikke tale om noen innskrenken-
de eller utvidende tolkning av lovbestemmelsen når OECDs retningslinjer
tillegges betydning. Men retningslinjene gir et mer presist uttrykk for inn-
holdet i skatteloven § 54 første ledd». 

Det er i denne forbindelse interessant å se hvordan en bestemmelse fra
skatteavtalene har blitt internalisert ved at sktl. § 13-1 og OECDs retnings-
linjer også brukes i tolkningen av intern norsk rett. 

Bestemmelsens rekkevidde kommenteres også i HR-2011-1309 (All-
seas). I avsnitt 47 uttaler Høyesterett at «Som nevnt gjelder ikke skatteavta-
len mellom Sveits og Norge på kontinentalsokkelen. Saken gjelder derfor
ikke tolkning av en skatteavtale, og mønsteravtalen får derved ikke direkte
anvendelse. Det er klart at mønsteravtalen kan gi uttrykk for synspunkter
med bred internasjonal tilslutning, og at den da vil kunne være relevant
også ved fortolkningen av intern norsk rett. I vår sak kan jeg imidlertid ikke
se at mønsteravtalen eller kommentarene til denne gir noe bidrag til forstå-
elsen av petroleumsskatteloven § 2, jf. § 1. Det er da klart at heller ikke
skatteloven § 13-1 får betydning.»

Høyesterett kommer her til at ettersom hele bruttoinntekten er skatte-
pliktig for mottaker av denne er det ikke aktuelt med en fordeling av inn-
tekten for skattemessige formål. Fordi inntekten ikke skal fordeles vil der-
med heller ikke sktl. § 13-1 komme til anvendelse. Dommen er således ikke
en innskrenkning av rekkevidden til sktl. § 13-1 etter Agip dommen, men er
derimot en presisering av at sktl. § 13-1 gjelder fordeling av inntekt. 

Slik også i Skattedirektoratets domskommentar12 hvor det heter at «I den-
ne sak fant Høyesterett imidlertid at mønsteravtalen eller kommentarene til
denne ikke ga noe bidrag til fortolkning av petroleumsskattelovens rekke-
vidde. Høyesterett fant det da klart at heller ikke armlengdeprinsippet, jf
skatteloven § 13-1, fikk betydning for beskatningen. Når brutto vederlag
for oppdraget er skattepliktig ved det faste driftssted, foreligger det ikke
grunnlag for en armlengdes fordeling.».

12 Domskommentar ved Skattedirektoratet, uttalelse 9. august 2011.
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Følgelig er OECDs retningslinjer relevante som rettskildefaktor ved
armlengdevurderingen av konserninterne garantitransaksjoner i alle situa-
sjoner, ikke bare der hvor det foreligger en skatteavtale mellom partenes
hjemland.

Den vekt som skal tillegges retningslinjenes innhold er imidlertid noe
mer usikker. Ordlyden i sktl. § 13-1 om at man skal «ta hensyn til» OECDs
retningslinjer kan tyde på at retningslinjenes innhold ikke er bindende tolk-
ningsfaktorer i vurderingen av armlengdeprinsippets innhold og resultat. Et
eksempel kan være der retningslinjene gir anvisning på løsninger som er i
strid med annen norsk internrett, som da normalt vil ha forrang. Mer re-
striktiv bør vurderingsfriheten være der det ikke finnes tungtveiende grun-
ner for å fravike retningslinjenes innhold. I slike tilfeller bør etter min me-
ning formålet bak skatteavtalene generelt og retningslinjene spesielt gå for-
an vurderingsfriheten – nemlig behovet for å trygge internasjonal handel
ved forutsigbarhet og unngåelse av dobbeltbeskatning.

Dette synspunktet støttes av kommentaren til Mønsterskatteavtalens ar-
tikkel 9 der det heter at «the article does not prevent the application of na-
tional rules on thin capitalisation insofar as their effect is to assimilate the
profits of the borrower to an amount corresponding to the profits which
would have accrued in an arm’s length situation.13»

Samtidig bør både skattemyndigheter og skatteytere være oppmerk-
somme på OECD retningslinjenes generelle natur. Det gis ingen anvisninger
på konkrete resultater, knapt nok på konkret bruk av anbefalte metoder. Til
dels kan dette skyldes temaets kompleksitet, til dels retningslinjenes tilblivelse
som fremforhandlet internasjonal konsensus i ordvalg og utforming. De er
derfor i beste fall retningsgivende for vurderingstema, kriterier og metodevalg
i en armlengdevurdering. Der retningslinjene fremhever generelle prinsipper
bør disse imidlertid tillegges stor vekt da slike generelle prinsipper normalt
ligger til grunn for alle de ulike tema som retningslinjene søker å dekke. 

Det gis ingen direkte veiledning i OECDs retningslinjer for prising av
garantier. Man må derfor falle tilbake på de generelle prinsipper i den grad
disse gir veiledning for armlengdes prising av garantitransaksjoner. 

3.3  Utenlandsk rett
OECDs medlemsland har valgt til dels forskjellige løsninger i sin nasjonale
rett for tolkning og praktisering av artikkel 9 i Mønsterskatteavtalen. Like-
vel taler prinsippet om felles tolkning for at avgjørelser fra domstoler i ett

13 Commentary on article 9 concerning the taxation of associated enterprises, 3 a).
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medlemsland kan hensyntas og telle med i vurderingen av armlengdeprin-
sippets konkrete innhold også for andre lands nasjonale domstoler. Dette
synspunktet fremheves også i Bullens doktorgradsavhandling14. 

Reelle hensyn tilsier at man søker koherens i praksis og rettsavgjørelser.
OECDs retningslinjer har blitt til i kompromiss, forhandlinger og diskusjo-
ner mellom medlemslandene hvor man har kommet frem til en felles enig-
het med omforent anbefaling og ordvalg. Dette forhold alene taler for at
retningslinjene bør søkes fulgt etter en felles forståelse. I tillegg kommer
hensynet til rettssikkerhet og forutsigbarhet. Det er foreløpig få interne
rettskilder på internprisingsområdet i mange land. Samtidig vil nasjoner
med lange tradisjoner på området ha kommet lenger enn mange andre land i
utviklingen av rettsområdet. En økonomisk tilnærming er for eksempel ut-
bredt i jurisdiksjoner med lang internprisingstradisjon slik som England,
USA og Canada15. Veiledning fra land hvor temaet har vært under lengre ut-
vikling vil dermed kunne fjerne noe av usikkerheten ved praktisk gjennom-
føring for skatteyter. Slik kan overføringsverdi fra utenlandsk rett bidra til å
gi et bredere grunnlag for vurderinger for både skatteyter og skattemyndig-
heter ved å belyse flere relevante sider i vurderingen. Formålet bak retnings-
linjene, nemlig forutsigbarhet og redusert risiko for dobbeltbeskatning, til-
sier også at man bør legge vekt på utenlandsk utvikling på fagområdet. Kun
gjennom et regelverk som fortolkes på samme måte på begge sider av gren-
sen kan multinasjonale konsern være trygge på at deres forståelse og praksis
vil respekteres av begge land. Derfor bør også utenlandsk praksis vektlegges
i vurderingen i tillegg til norsk internrett og OECDs retningslinjer, selvføl-
gelig under avveining mot andre hensyn, herunder beskyttelse av det norske
skattefundament og det totale skatterettslige bildet. 

3.4  Aksjeloven og allmennaksjeloven
Spørsmålet blir videre om vi kan finne ytterligere veiledning for armlengde-
prinsippets konkrete innhold i aksje- og allmennaksjelovens regler om
transaksjoner mellom konsernselskaper. De aktuelle bestemmelser er mer
eller mindre identiske for aksje- og allmennaksjeloven, og i det følgende re-
fereres for enkelthets skyld kun til aksjelovens regler. 

Aksjeloven § 3-9 andre ledd sier at «kostnader, tap, inntekter og gevin-
ster som ikke kan henføres til noe bestemt konsernselskap, skal fordeles

14 Andreas Bullen, Arm’s length transaction structures: Recognising and restructuring control-
led transactions in transfer pricing, Oslo 2011.

15 GE Capital Canada Inc vs. Her Majesty the Queen, December 4, 2009.
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mellom konsernselskapene slik god forretningsskikk tilsier». En annen be-
stemmelse som vil brukes som eksempel på hvordan aksjeloven ofte griper
inn i konserninterne transaksjoner er aksjeloven §§ 8-7 og 8-10 som setter
begrensninger for lovlig bruk av selskapets midler med tanke på utlån og
garantistillelse til fordel for aksjonær. 

Disse bestemmelsene legger rammer for konserninterne garantistillelser
fra norske aksjeselskaper. Spørsmålet blir dermed om teori og praksis etter
aksjeloven kan tillegges vekt i tolkningen av skatteloven § 13-1. I tillegg til
en eventuell overføringsverdi har spørsmålet en rekke praktiske implikasjo-
ner, herunder hva som blir de skattemessige konsekvensene av en eventuell
ugyldighet etter aksjelovens regler. 

Andenæs uttaler16 at «indirekte kan regelen [asl. §3-9] også ha en viss
skatterettslig betydning». 

I høyesterettspraksis har det lenge vært en presumpsjon for nær sam-
menheng mellom reglene i aksjeloven § 3-9 og skattelovens internprisings-
bestemmelse i § 13-1. I Rt. 2000 s 1473 legger førstvoterende til grunn at
«dersom det gjennomføres transaksjoner i strid med § 3-9, vil dette kunne
føre til at ligningen skjer ved skjønn etter skatteloven § 54 første ledd». Her
åpnes det med andre ord for at transaksjoner i strid med aksjeloven i seg
selv kan være grunnlag for skattemyndighetenes skjønnsmessige justering. 

Det samme legges til grunn i Rt. 2007 s. 1025 (Statoil Angola) hvor ret-
ten uttaler at det «følger[..] av aksjeloven § 3-9 at inntekter, kostnader mv. i
selskaper som inngår i et konsern, ikke skal likedeles eller fordeles forholds-
messig mellom selskapene, men skal fordeles i samsvar med de enkelte sel-
skapenes forretningsmessige interesser i transaksjonene. Når den fordeling
av rentebærende og rentefrie lån mellom SCC og Statoil ASA som er gjen-
nomført, er forretningsmessig begrunnet i selskapenes ulike interesser, vil
beskatning i samsvar med kjennelsene av Klagenemnda for oljeskatt inne-
bære at beskatningen blir gjennomført på et faktisk grunnlag som ville ha
vært i strid med aksjeloven § 3-9. Etter min oppfatning kan en slik løsning
ikke la seg forsvare.» (min utheving).

Flertallets uttalelser i Rt. 2007 s. 1025 (Statoil Angola) bør etter mitt syn
sees i sammenheng med- og vektlegges på bakgrunn av tidligere rettsprak-
sis. Dette gjelder særlig uttalelsene i Rt. 1940 s. 598 (Fornebo) om at
skjønnsmessig justering forutsetter at transaksjonen «må ha resultert i en
ordning med hensyn til vedkommende bedrifts midler eller avkasting, som i
og for seg ikke er forretningsmessig rimelig og naturlig». Sammenholdt med
ordlyden i aksjeloven § 3-9 første ledd, som sier at «transaksjoner mellom

16 Andenæs: Aksjeselskaper og Allmennaksjeselskaper s 433 (2. utgave, Oslo 2006).
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selskaper i samme konsern skal grunnes på vanlige forretningsmessige vilkår
og prinsipper», og den kobling som gjøres mellom aksjeloven og skatte-
lovens regler i Rt. 2000 s. 1473, synes det klart at aksjeloven kan ha en di-
rekte innvirkning på hvordan konserninterne transaksjoner skal behandles
etter skatteloven (mine uthevinger).

Antagelig annerledes i Bullens artikkel «Et skråblikk på Høyesteretts dom i Statoil An-
gola»17. Fra dommen siteres følgende: «Som tidligere påpekt, er formålet med skattelo-
ven § 13-1 å sikre at disposisjoner som er foretatt i strid med aksjeloven § 3-9, ikke blir
lagt til grunn for beskatningen. Når dette er tilfellet, kan skatteloven § 13-1 ikke benyt-
tes som hjemmel for å gjennomføre beskatning ut fra et faktum som er i strid med ak-
sjelovens bestemmelse». Bullen kommenterer deretter at «bestemmelsene vil derfor
kunne lede til forskjellige resultater i konkrete saker. Et eksempel kan være et overpris-
salg mellom to norske selskaper som utelukkende beskattes med 28 % sats innenfor det
alminnelige norske skatteregime. Norske ligningsmyndigheter vil neppe fatte interesse
for dette avvik fra armlengdeprinsippet, idet Norge beskatter begge selskaper og kjø-
pers forhøyede fradrag nøytraliseres av selgers forhøyede inntekt. En mindretallsaksjo-
nær i kjøper-selskapet vil likevel ha grunn til å angripe overpriskjøpet, hvilket kan ak-
tualisere anvendelse av asl § 3-9.» Etter min mening er det imidlertid forskjell på riktig
armlengdes pris og skattemyndighetenes incentiver til å finne riktig ligning. Disse for-
holdene bør ikke blandes. 

Bestemmelsene i skatteloven og aksjeloven har, som Bullen18 påpeker, ulike
formål, og vil derfor ha ulikt nedslagsfelt og aktualitet. Selv om sktl. § 13-1
ikke er blant de bestemmelser i skatteloven som eksplisitt krever at en dis-
posisjon skal være i samsvar med selskapsrettslige regler, bør etter min me-
ning Høyesteretts uttalelser tillegges betydelig vekt fordi det her dreier seg
om en rekke høyesterettsdommer som trekker i samme retning over en lang
tidsperiode. 

Min konklusjon er her at dersom aksjeloven medfører en justering i den
underliggende avtale, vil vurderingen etter skatteloven måtte ta utgangs-
punkt i den justerte avtalen. Dette støttes også av Bullen: «I den grad asl
§ 3-9 fører til en endring i den privatrettslige avtalen, må det etter mitt syn
være den justerte avtalen, ikke den faktiske avtalen, som skal legges til
grunn for beskatningen»19. Slik jeg ser det trekker imidlertid Høyesteretts
samlede uttalelser som gjengitt ovenfor noe lenger, slik at justeringer for å
oppnå samsvar med aksjerettslige gyldighetsregler vil være nødvendig før
man vurderer hva som vil være en armlengdes pris etter sktl. § 13-1. 

17 Andreas Bullen, «Et skråblikk på Høyesteretts dom i Statoil Angola», Skatterett 2008 side 110.
18 ibid.
19 ibid.
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Man bør trolig utvise varsomhet i forhold til skattemessig effekt av
brudd på aksjerettslige krav som ikke påvirker transaksjonens innhold. Som
eksempel nevnes kravet i asl. § 3-9 om at konserninterne avtaler skal være
inngått skriftlig. I Rt. 2010 s 790 (Telecomputing) uttaler Høyesterett at et-
tersom «skriftlighetskravet er imidlertid ingen gyldighetsbetingelse (..), vil
manglende skriftlighet ikke bidra til å avklare kapitaloverføringens karak-
ter». I samme retning Rt. 1994 s. 1064 (1071) hvor Bugge i en særbemerk-
ning uttaler at «utgangspunktet i skatteretten [er] at de skattemessige virk-
ninger av en disposisjon, eller en transaksjon, beror på det innhold partene
selv har gitt disposisjonen eller transaksjonen, bedømt etter alminnelige for-
muerettslige regler. Den materielle ordning partene har etablert seg imellom,
innenfor avtalefrihetens ramme, styrer også de skattevirkninger ordningen
skal få.». En annen sak er at mangel på skriftlig avtale kan medføre usikker-
het i forhold til avtalens innhold og kunne gi betydelig spillerom for skatte-
myndighetenes skjønnsutøvelse.

Oppsummert taler rettspraksis for at de deler av en garantitransaksjon
som behandles etter sktl. § 13-1 først bør justeres slik at man oppnår sam-
svar med aksjelovens gyldighetsbestemmelser (og eventuelt andre begrens-
ninger som følger av avtalefrihetens rammer) før transaksjonen kan vurde-
res etter armlengdenormen. Implikasjoner av denne konklusjon utdypes se-
nere i artikkelen. 

Et annet spørsmål er hvorvidt aksjeloven med dennes teori og praksis
kan brukes i selve tolkningen av sktl. § 13-1. I LB 2009 s 81881 (Valutapool
dommen – Conoco Philips) siteres først regelen i asl. § 3-9 andre ledd som
sier at «kostnader, tap, inntekter og gevinster som ikke kan henføres til noe
bestemt konsernselskap, skal fordeles mellom konsernselskapene slik god for-
retningsskikk tilsier». Retten uttaler videre at «en teoretisk basert anførsel
om at innskytere og opptrekkere under frie forhandlinger ville hatt en ten-
dens til å likedele fordelen kan (..) ikke slå igjennom overfor et rettslig utle-
det prinsipp om at samordningsgevinsten skal fordeles forholdsmessig i hen-
hold til deltakernes bidrag i ordningen.» Slik jeg ser det brukes dermed ord-
lyden i asl. § 3-9 direkte i tolkningen av armlengdeprinsippet etter sktl.
§ 13-1. 

Selv om ordlyden er ulik, ser man i praksis at det materielle innholdet i
reglene i asl. § 3-9 og sktl. § 13-1 ligger svært nær hverandre i en naturlig
språklig forståelse av de ulike begrepene. Rettens uttalelse i Rt. 1940 s. 598
(Fornebo) om at disposisjonen må være «forretningsmessig rimelig og na-
turlig» og aksjelovens vurderingsnorm om «god forretningsskikk» er da
også tilnærmet identiske i materiell betydning. Skattelovens utgangspunkt
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om «omsetningsverdi» og Aarbakkes betraktninger20 om «virkelig verdi» i
tilknytning til aksjeloven kommer også svært nære det samme innhold.
I denne sammenheng kan det også fremheves at nåværende aksjelovs for-
arbeider21 kobler verdibegrepet direkte til regnskapslovgivningen, som
fremhever at med virkelig verdi skal forstås «det universelle verdibegre-
pet»22.

På denne bakgrunn – og ut fra den sparsommelige veiledningen som øv-
rige rettskilder, herunder OECDs retningslinjer gir – mener jeg det vil være
riktig å søke veiledning også i aksjeloven når innholdet i armlengdevurde-
ringen skal fastsettes. 

3.5  Rettspraksis og juridisk teori – overføringsverdi fra lån?
Det finnes lite teori og praksis om behandling av garantier for internpri-
singsformål. Et aktuelt spørsmål er derfor om skattemessige vurderinger
foretatt i juridisk teori og rettspraksis for konserninterne lånetransaksjoner
kan ha en overføringsverdi til garantistillelser. 

Et lån og en garanti har svært like karakteristika. De er begge midler for
finansiering, består av en underliggende økonomisk eiendel som stilles til en
annens rådighet enten som fysisk betaling eller gjennom en sikkerhetsstillel-
se, og risikoen for begge transaksjonstyper består av mislighold av den prin-
sipale pengeforpliktelse. Fordi lån og garantier er så vidt like i natur, vil i
praksis den rettslige vurderingen av disse ofte reise mange av de samme
spørsmål. 

Juridisk teori og rettspraksis som vedrører skattemessig behandling av
låneforhold bør derfor anses å ha god overføringsverdi til den skattemessige
vurdering av garantitransaksjoner hvor de rettslige problemstillingene også
er like i sin natur. 

4. Skattemessig behandling av finansielle garantier
4.1  Hovedprinsipper
Det første skritt i enhver internprisingsanalyse er å definere den aktuelle
transaksjonen. For garantier kan allerede dette være en komplisert oppgave,
fordi konserninterne garantier dannes i en tre-parts struktur eller ennå mer

20 Aarbakkes upubliserte betenkning av 5.6. 1986 vedrørende innløsning av aksjer og skjønns-
messig verdsettelse.

21 NOU 1996: 3, Ny aksjelovgivning, side 122.
22 NOU 1995: 30, Ny regnskapslov, avsnitt 4.3.5.
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komplekse saksforhold. Ofte finnes også kryssgarantier eller kontragaranti-
er som en del av sikkerhetsstillelsene23. I slike tilfeller må de ulike garantiene
skilles fra hverandre, og deretter analyseres enkeltvis samtidig som man tar
hensyn til hver enkelt garantis plass og effekt i helhetsbildet før man kon-
kluderer. 

En garantistillelse er i utgangspunktet en finansieringstjeneste, og ho-
vedregelen for prising er at den som nyter godt av en konsernintern garanti
skal betale for denne som for alle andre konserninterne ytelser. Dette ut-
gangspunktet samsvarer med OECD artikkel 7.13 som sier at «an intra-
group service would usually exist where the higher credit rating were due to
a guarantee by another group member». En uavhengig tredjepart ville ikke
ha påtatt seg en garantiforpliktelse uten adekvat kompensasjon, og utgangs-
punktet for en armlengdes transaksjon er at prisen skal fastsettes som om
konserntilknytningen ikke foreligger. 

Når det gjelder transaksjonens form er hovedregelen at skattemyndighe-
tene skal legge transaksjonen til grunn som den faktisk er inngått mellom
partene24 – det såkalte «as is»-prinsippet25 – men at skattemyndighetene kan
foreta en skjønnsmessig justering av prisen partene har avtalt dersom denne
ikke er armlengdes. 

Garantitransaksjonens form «as-is» vil ofte fremgå ved en analyse av den
konserninterne avtale i tillegg til den eksterne garantiavtale som er inngått.
Det faktum skattemyndighetene kan og må legge til grunn vil derfor i stor
grad påvirkes av om de relevante avtaler foreligger i skriftlig form. Slik også
i Arntzens artikkel «Konserninterne avtaler i praksis»26.

Fra dette «as-is» utgangspunktet finnes imidlertid to unntakssituasjo-
ner27 hvor skattemyndighetene også kan foreta justeringer i selve transak-
sjonsformen: 
1 Dersom transaksjonens substans avviker fra dens form (substansunn-

taket); og
2 Dersom transaksjonen er inngått på en slik måte at den må justeres for å

samsvare med uavhengige parters rasjonelle handlinger (rasjonalitets-
unntaket).

23 Steen Frode Olsen og Hanne Beate Lørstad Magnussen, «Internprising – erfaringer fra Sen-
tralskattekontoret for storbedrifter», Praktisk økonomi og finans, nr. 1 2010.

24 OECDs retningslinjer pkt. 1.64.
25 Rt. 1994 s. 1064 (1071) (Utv. 1994 s. 828).
26 Terje Arntzen, «Konserninterne avtaler i praksis», Revisjon og Regnskap nr. 4 2011.
27 OECDs retningslinjer pkt. 1.65.
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4.2  Substansunntaket
Substansunntaket er aktuelt i de tilfeller hvor «the economic substance of a
transaction differs from its form»28. I den grad transaksjonens innhold avvi-
ker fra dens form, åpner OECDs retningslinjer for at skattemyndighetene
etter armlengdeprinsippet kan justere transaksjonen slik at også formen blir
samsvarende med det reelle innhold. Følgelig bør transaksjonsprisen tilsva-
re transaksjonens reelle innhold for at transaksjonen skal være armlengdes
priset.

For garantitransaksjoner betyr dette for eksempel at verdien av en ga-
ranti ikke kan overstige den underliggende verdi av sikkerhetsstillelsen,
noe som betyr at kunstige garantier ikke kan skapes ved at et selskap ga-
ranterer for et beløp som er formidabelt høyere enn verdien av garantis-
ten. I slike tilfeller ville garantien begrenses av substansunntaket; garanti-
ens verdi begrenses oppad til den realistisk underliggende tilgjengelige ka-
pital. 

Parallellen kan også trekkes til forholdet mellom aksjeloven og skatte-
loven som tidligere omtalt. Dersom en garanti er stillet i strid med aksje-
lovens bestemmelser, vil den antagelig være ugyldig også skatterettslig. Et
eksempel er reglene i aksjeloven §§ 8-7 og 8-10 som regulerer garantistillel-
se fra norsk aksjeselskap til fordel for aksjonær. Disposisjoner i strid med
bestemmelsene medfører etter aksjeloven at transaksjonen ikke er bindende
for selskapet som har avgitt garantien. Høyesterett har i lignende tilfeller
(Rt 2007 s. 1025, Statoil Angola) uttalt at «når dette er tilfellet, kan skattelo-
ven § 13-1 ikke benyttes som hjemmel for å gjennomføre beskatning ut fra
et faktum som er i strid med aksjelovens bestemmelse». Basert på diskusjo-
nen rundt aksjelovens overføringsverdi vil da resultatet etter skatteloven an-
tagelig også bli at man ikke kan tillegge transaksjonen noen verdi. En garan-
tistillelse som er ugyldig grunnet underliggende rettsforhold skal etter min
mening således heller ikke prises skattemessig, da det i realiteten ikke er av-
gitt noen garanti – den er ikke bindende for garantisten og substansunntaket
kommer derfor til anvendelse. 

4.3  Rasjonalitetsunntaket 
Det andre tilfellet hvor skattemyndighetene kan justere transaksjonens
form er ved brudd på det såkalte rasjonalitetsunntaket. Dette vil være aktu-
elt der «while the form and substance of the transaction are the same, the ar-
rangements made in relation to the transaction, viewed in their totality, dif-

28 OECDs retningslinjer pkt 1.65.
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fer from those which would have been adopted by independent enterprises
behaving in a commercially rational manner and the actual structure practi-
cally impedes the tax administration from determining an appropriate trans-
fer price.»29. I slike tilfeller hvor vilkårene finnes å være kommersielt irrasjo-
nelle kan det således være aktuelt å justere vilkårene i avtalen før den pri-
singsmessige armlengdevurderingen kan gjøres. 

Garantier avgitt i forbindelse med manglende selvstendig lånekapasitet
hos et konsernselskap kan være et slikt tilfelle. Uten garantien ville lånta-
kers lånekapasitet vært uttømt, og garantien stilles som et egenkapitalsub-
stitutt. Garantien er imidlertid gyldig avgitt, og dens økonomiske innhold
forutsettes å være reelt. Skattemyndighetene kan av denne grunn ikke juste-
re transaksjonens innhold etter substansunntaket, fordi transaksjonens
struktur samsvarer med dens form. Det neste spørsmål som må vurderes er
om rasjonalitetsunntaket kan benyttes til justering av transaksjonen. Vilkå-
ret for justering blir da at avgivelse av garantien antas ikke å samsvare med
uavhengige parters rasjonelle opptreden, samt at transaksjonens struktur
hindrer fastsettelse av en armlengdes pris. 

En garanti avgitt for et beløp utenfor en låntakers lånekapasitet vil nor-
malt ikke bli avgitt av en utenforstående tredjepart. Utgangspunktet blir da
at garantien etter rasjonalitetsunntaket kan justeres til kun å gjelde et beløp
som ligger innenfor låntakers lånekapasitet. Et unntak gjelder for morsel-
skapsgarantier, noe som kan sluttes analogisk ut fra Rt. 2007 s. 1025 (Statoil
Angola). Saken gjaldt et lån fra mor til datter ut over datterselskapets låne-
kapasitet. Høyesterett fastslo i dommen at renter på lånet ikke kunne kreves
til morselskapet ut over det nivå hvor datterselskapets lånekapasitet var ut-
tømt. Tilsvarende vil da resultatet antagelig bli at en garanti heller ikke skal
prises i den grad den er stillet som sikkerhet for et beløp ut over dattersel-
skapets lånekapasitet. 

Konklusjonen blir således at en slik morselskapsgaranti som er priset til
null dermed ikke kan prisjusteres av skattemyndighetene – mor skal ikke få
betalt en provisjon for garantistillelsen. Årsaken til at rasjonalitetsunntaket
ikke kan benyttes til justering av garantien er at transaksjonen ikke kan sies
å være irrasjonell for morselskapet. Ettersom garantien kan sees på som et
substitutt for egenkapital, vil det være rasjonelt for morselskapet å bidra
med dette ut i fra sin stilling som aksjonær – selv om det ikke er rasjonelt
som uavhengig transaksjonsmotpart. 

29 OECDs retningslinjer pkt 1.65.
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Se annerledes i Bullen30 og Zimmer31 der Rt. 2007 s. 1025 (Statoil Ango-
la) tolkes i lys av substansunntaket. Basert på Høyesteretts uttalelser i dom-
men om at lånet er et substitutt for egenkapital, mener jeg imidlertid det er
mer nærliggende å betrakte vurderingen som et utslag av rasjonalitetsunnta-
ket. Omklassifisering av kapitalen verken drøftes eller gjennomføres slik
det ville vært naturlig i relasjon til substansunntaket. 

Jeg er likevel enig i Zimmer sin konklusjon om at «dommen kan ikke tas
til inntekt for at også lån fra morselskap innenfor lånekapasiteten kan gis
rentefritt». Dersom dommen sees i lys av rasjonalitetsunntaket kan dette na-
turlig begrunnes med at det kun er i situasjoner hvor lånekapasiteten er uttømt
at det kan være rasjonelt for mor å yte rentefrie lån. Isolert sett er det bedre for
mor å motta renter enn ikke. I situasjoner hvor renter ikke er et alternativ kan
det likevel være bedre for mor med et rentefritt lån enn egenkapitaltilskudd,
blant annet av praktiske hensyn, kildeskatt og mulighet for enkel tilbakebeta-
ling. Dette støttes av Høyesteretts uttalelser i Rt. 2010 s. 790 (Telecomputing)32

hvor retten gir uttrykk for at det er et legitimt forretningsmessig hensyn å vel-
ge lån fremfor egenkapital fordi lån i praksis er enklere å tilbakeføre, også i si-
tuasjoner hvor renter ikke skal belastes grunnet manglende lånekapasitet hos
mottaker. Det samme prinsippet er for øvrig også lagt til grunn av australsk
rett hvor et lån kan gis rentefritt dersom det er «equivalent to equity»33. 

Eiermotiverte transaksjoner kan altså ikke så lett settes til side av skatte-
myndighetene som irrasjonelle. Selv om eiermotivet vektlegges sees selska-
pene fortsatt som selvstendige enheter, men hvor alle enhetens forretnings-
messige hensyn teller med i vurderingen – også morselskapets rolle som in-
vestor. Overført til garantitransaksjoner betyr den teori og rettspraksis som
er drøftet ovenfor at morselskapsgarantier som er stillet utover datterselska-
pets lånekapasitet skal prises til null skattemessig. Slike transaksjoner kan
da ikke justeres av skattemyndighetene med hjemmel i verken rasjonalitets-
unntaket eller substansunntaket. 

5. Nærmere om prising av finansielle garantier 
OECDs foretrukne prisingsmetode for alle konserninterne transaksjoner er
den såkalte «comparable uncontrolled price method» – CUP metoden. De

30 Andreas Bullen, «Et skråblikk på Høyesteretts dom i Statoil Angola», Skatterett 2008 s. 110
pkt 1.4.

31 Frederik Zimmer, «Høyesterettsdommer i skattesaker 2007», Skatterett 2008 nr. 4 s. 302.
32 Rt 2010 s 790, avsnitt 50 (Utv. 2010 s. 1083).
33 Australian Tax Office Tax Ruling 92/11.
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garantier som avgis av et konsernselskap til fordel for et annet konsernsel-
skap finnes imidlertid sjelden mellom uavhengige parter. Dette vanskelig-
gjør bruk av CUP-metoden da denne fordrer tilgang til informasjon om
sammenlignbare, uavhengige transaksjoner. Skulle slike transaksjoner være
tilgjengelig vil CUP være beste metode. I de fleste tilfeller må imidlertid an-
dre metoder benyttes. 

Fordi det ofte ikke finnes sammenlignbare data vil de fleste prisingsme-
toder anbefalt i OECDs retningslinjer komme til kort. Et unntak er «profit
split»-metoden som ikke krever sammenlignbare data. Metoden tar isteden
utgangspunkt i hvordan rasjonelle uavhengige aktører ville ha avtalt å dele
en profitt seg i mellom under ellers like vilkår og forutsetninger. Ved bruk
av «profit split»-metoden, herunder alminnelig økonomisk teori og alterna-
tiv investeringsmetode i samsvar med OECDs nye kapittel om business re-
structurings, vil en såkalt «yield approach» gi et godt og etterprøvbart re-
sultat for prising av konserninterne garantitransaksjoner. Denne metoden
vil oppfylle kriteriene til en «profit split»-metode som anbefalt i OECDs
retningslinjer, og metoden støttes også av internasjonal rettspraksis34. 

Det første trinnet i enhver «profit split»-metode er å finne den profitt – i
denne forbindelse netto kontantstrøm før skatt – som er tilgjengelig til forde-
ling. For en garantitransaksjon vil dette være den besparelse konsernet som
helhet oppnår ved å velge en transaksjonsstruktur med garanti sammenlignet
med en transaksjonsstruktur uten garanti. Et eksempel kan igjen være en
morselskapsgaranti for datters lån i en bank. Denne garantien sparer konser-
net konsolidert for differansen i lånemargin med og uten garanti for det sam-
me lånet. Den sparte kostnaden er altså lik differansen i yield – rentemargin
– mellom de to alternative lånene multiplisert med lånebeløp og løpetid.

Prinsippet med å analysere pris utifra partenes realistisk tilgjengelige al-
ternativer fremheves i OECD retningslinjenes nye kapittel business re-
structurings artikkel 9.59: «The application of the arm’s length principle is
based on the notion that independent enterprises, when evaluating the terms
of a potential transaction, will compare the transaction to the other options
realistically available to them, and they will only enter into the transaction if
they see no alternative that is clearly more attractive.» Pris vurdert ut ifra
partenes tilgjengelige alternativer er således selve grunntanken i armlengde-
prinsippet, hvor man søker å komme frem til hva uavhengige ville ha avtalt
seg imellom. Forutsetningen er altså at ingen rasjonelle, uavhengige parter
ville ha gått med på en avtale som var dårligere enn et annet realistisk til-
gjengelig alternativ. 

34 GE Capital Canada Inc vs Her Majesty the Queen, December 4, 2009.
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Det er få tilgjengelige kilder vedrørende den konkrete prising av garanti-
er. Internasjonalt finner vi likevel noe veiledning fra både England og Cana-
da. De engelske skattemyndigheter, Her Majesty’s Revenue and Customs
(HMRC), uttaler følgende om prising av garantier: «One way of tackling
this would be to obtain the credit ratings of the borrowing and lending com-
panies involved (either from the companies themselves or perhaps from the
Internet), and then look for the differential of the interest rates available to
them.»35 Prisingsmetoden som foreslås av HMRC er som vi ser en «yield
approach». 

Den samme metode ble lagt til grunn av canadisk tax court i GE Capital
dommen36. 

Alternativer til en «yield approach» baseres gjerne på det generelle prin-
sipp om at prisen skal kunne tenkes avtalt mellom to uavhengige parter og
være «forretningsmessig rimelig og naturlig»37. Imidlertid vil tommelfinger-
regler og andre stilistiske fremstillinger trolig ikke gi et like godt og etter-
prøvbart resultat som en «yield approach», fordi slike alternative frem-
gangsmåter kan bli svært subjektive i sin form og derfor vanskelig etter-
prøvbare. 

Basert på OECDs generelle metodiske betraktninger og internasjonal teo-
ri og praksis, vil trolig resultatet også etter norsk rett bli at en «yield ap-
proach» bør benyttes som utgangspunkt for skattemessig prising av garantier.
Borgarting lagmannsrett har som nevnt allerede indirekte lagt deler av meto-
dikken til grunn i LB 2009 s. 81881 (Valutapooldommen), selv om vurde-
ringstema der var fordeling av konsernets samordningsfordel for lånerenter. 

Metodisk vil en «yield approach» bestå av følgende to trinn: Først må
man finne «yield» (rente) differansen mellom lånet med og uten garantistil-
lelsen. Deretter fordeles profitten som er oppnådd for konsernet som helhet
mellom de relevante konsernselskapene. Hvordan dette gjøres i praksis
gjennomgås i henholdsvis punkt 6 og 7 nedenfor. 

6. Yield (rente) differansen
6.1 Lån
Den kanskje enkleste og mest direkte måten å finne «yield» (rente) differan-
sen på er å gjøre en sammenligning mellom to ellers like lån med og uten en
garantistillelse. I noen tilfeller er denne informasjonen tilgjengelig gjennom

35 http://www.hmrc.gov.uk/manuals/intmanual/intm502040.htm (september 2011).
36 GE Capital Canada Inc vs Her Majesty the Queen, December 4, 2009.
37 Rt. 1940 s. 598 (s. 601).
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mottatte lånetilbud fra bank, eller ved at to slike lån faktisk foreligger. I an-
dre tilfeller kan en analyse av ulike lån med og uten garanti benyttes for en
justert CUP sammenligning. Tilgjengelig markedsinformasjon legges da til
grunn som utgangspunkt, og nødvendige justeringer foretas etter beste evne
slik at transaksjonene skal oppnå den nødvendige sammenlignbarhet. Dette
er en fremgangsmåte som blant annet benyttes av skattemyndighetene for
sammenligning av lånetransaksjoner38.

6.2  Kredittvurdering
Ofte foreligger det imidlertid ikke nødvendig markedsinformasjon eller
sammenlignbare lånetransaksjoner. I slike tilfeller benyttes kredittvurderin-
ger som grunnlag for å fastsette hva differansen i lånemargin ville ha vært.
Utgangspunktet er da låntakers kredittvurdering («rating») med og uten ga-
ranti, og de lånemarginer disse to ulike kredittvurderinger henholdsvis ville
ha resultert i. I praksis vil dette gjerne gjelde lån til datterselskap med og
uten morselskapsgaranti, og datterselskapets kredittvurdering med garanti
blir forenklet satt lik mors kredittvurdering. I noen situasjoner blir denne
forenklingen for skjønnsmessig, men ofte vil dette gi et tilnærmet riktig re-
sultat. Varsomhet må imidlertid utvises i situasjoner hvor datter kan ha høy-
ere kredittvurdering enn mor, eller hvor mor og datter til sammen vil anses
signifikant sikrere enn mor alene. 

Morselskapets – eller konsernets – kredittvurdering er gjerne allerede
tilgjengelig informasjon for de fleste større internasjonale konsern. For dat-
terselskap blir selvstendige kredittvurderinger sjelden foretatt. Kredittvur-
deringer tilbys av flere store internasjonale aktører slik som Moody’s, Fitch
og Standard & Poor’s. Disse analysene er imidlertid kostbare og bør derfor
antagelig ikke kreves39 dersom annen tilgjengelig informasjon kan benyttes i
analysen. Såkalte «black box» analyser eller regnearkmatriser som tilbys av
diverse rådgivningsfirma bør imidlertid anvendes med varsomhet dersom
det teoretiske og faktumtilpassede fundamentet mangler, slik at nødvendig
etterprøvbarhet ikke er til stede. I så tilfelle må analysen antas å ha begren-
set bevisverdi, og en solid analyse utført av konsernet selv vil antageligvis
være et bedre fundament for prisingsspørsmålet i slike tilfeller. 

Dersom kredittvurderinger ikke er tilgjengelig for låntaker, kan denne es-
timeres ved bruk av en justert CUP tankegang. Morselskapets eller et søster-

38 Steen Frode Olsen og Hanne Beate Lørstad Magnussen, «Internprising – erfaringer fra Sen-
tralskattekontoret for storbedrifter», Praktisk økonomi og finans, nr. 1 2010.

39 OECDs retningslinjer artikkel 4.28. 
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selskaps kredittvurdering vil da kunne benyttes som et utgangspunkt. Dette
utgangspunktet må videre justeres for forskjeller i de faktorer som kan påvir-
ke kredittrisikoen, herunder kontantstrøm, finansiell posisjon, subordinering,
sikkerhetsstillelse og landspesifikk risiko. For alle de nevnte faktorene blir
spørsmålet om låntaker scorer høyere eller lavere enn sammenligningsobjek-
tet. I samme retning, se også SFS’ artikkel i Praktisk økonomi og finans40.

Ved vurderingen av låntakers kredittvurdering (eller lånerente) skal sel-
skapet vurderes som et separat og selvstendig selskap uten garantier eller
sikkerhetsstillelse fra andre konsernselskap. Dette er et grunnprinsipp41 et-
ter OECDs retningslinjer. Det er ikke anledning til å vurdere konsernet un-
der ett og anta at konsernets lånerente eller kredittvurdering gjelder for alle
de ulike selskapene. Dette poengteres også i en ny høyesterettsdom42 fra
Finland. Samme resultat må forventes i Norge utfra det generelle utgangs-
punkt i OECDs retningslinjer for armlengdeprinsippet nedfelt i artikkel 9 i
Mønsterskatteavtalen43, som sier at «the separate entity approach treats the
members of an MNE group as if they were independent entities». Slik også i
generell norsk høyesterettspraksis hvor det er tradisjon for at hvert selskap i
konsern behandles som selvstendige enheter, jfr. for eksempel Rt. 2007
s. 1025 avsnitt 35.

6.3  Implisitte garantier
En implisitt garanti er en antatt støtte fra morselskapet eller andre konsern-
selskaper, men uten bindende rettslig virkning. HMRC formulerer dette
slik: «If the guarantee is only implicit, the lender would not be able to sue
the UK guarantor company if the borrower were to default on the loan. The
UK would have taken no risk.»44

Norsk rett har få holdepunkter for hvordan disse skal hensyntas i pri-
singsspørsmålet for garantier. 

Hovedregelen etter OECD er altså en «separate entity approach»45, og
dette er etter min mening også den naturlige tolkning av ordlyden i skatte-
lovens § 13-1 tredje ledds formulering «[v]ed skjønnet skal formue eller inn-
tekt fastsettes som om interessefellesskap ikke hadde foreligget».

40 Steen Frode Olsen og Hanne Beate Lørstad Magnussen, «Internprising – erfaringer fra Sen-
tralskattekontoret for storbedrifter», Praktisk økonomi og finans, nr 1 2010.

41 OECDs retningslinjer artikkel 1.6.
42 Finsk høyesterett (KHO:2010:73). 
43 OECDs retningslinjer artikkel 1.6.
44 http://www.hmrc.gov.uk/manuals/intmanual/intm502040.htm (september 2011).
45 OECDs retningslinjer artikkel 1.6.
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I Bullen46 beskrives dette noe annerledes og Bullens diskusjon av temaet
ser ut til å treffe en noe for bred og generell konklusjon når han oppstiller
som en generell tolkningsregel for armlengdeprinsippet og sktl. § 13-1 at
«the examined taxpayer’s group-company status shall be recognised under
the provision». Basert på OECDs retningslinjers vekt i norsk rett og en al-
minnelig språklig forståelse av § 13-1 mener jeg at en «separate entity» be-
traktning alltid må være utgangspunktet for vurderingen. Kun der hvor «se-
parate entity» prinsippet gir konsekvenser som strider mot et av de andre
grunnleggende OECD prinsipper bør hovedregelen fravikes. Spørsmålet
blir derfor om et slikt unntak fra hovedregelen gjør seg gjeldende for impli-
sitte garantier. 

I OECDs retningslinjer art 7.13 uttales det at «no service would be recei-
ved where an associated enterprise by reason of its affiliation alone has a cre-
dit-rating higher than it would if it were unaffiliated». Av dette følger at en
implisitt garanti ikke skal betales for. Synspunktet støttes av HMRC: «Im-
putation in these circumstances is unlikely»47. Canadisk tax court kommer til
samme resultat i GE Capital dommen48. Dermed blir konklusjonen at verdi-
en av eventuelle implisitte garantier som skyldes konserntilknytningen må
telle med i låntakers selvstendige kredittvurdering. Hvis ikke ville resultatet
ha blitt at låntaker ville ende opp med å betale for hele eller deler av den im-
plisitte garantien, noe som strider mot OECDs retningslinjer. Her får vi
dermed et unntak fra «separate entity» prinsippet. Effekten av en implisitt
garanti regnes imidlertid som svært begrenset av den canadiske domstolen. 

Et slikt unntak fra «separate entity» prinsippet i OECD følger også av
LE 1990 s. 574 (Conoco Norway), der retten uttrykker det slik: «Den aktu-
elle problemstilling vil være hva CNI ville betalt hos en uavhengig långiver.
Lagmannsretten er enig med staten i at en ikke skal se bort fra CNIs faktis-
ke stilling som datterselskap. Loven må forstås slik at den med «om interes-
sefellesskap ikke hadde foreligget», sikter til interessefelleskap mellom lån-
giver og låntaker.» 

Det samme uttrykkes i LB 1997 s. 2018 (Nycomed): «Selv om man må
ta utgangspunkt i datterselskapenes egen finansielle situasjon, kan man ikke
se bort fra at tilknytningen til et solid internasjonalt konsern ville hatt en po-
sitiv effekt for en ekstern långivers vurdering av datterselskapenes kreditt-
verdighet.»

46 Andreas Bullen, Arm’s length transaction structures: Recognising and restructuring control-
led transactions in transfer pricing, 2011, s 231 flg.

47 http://www.hmrc.gov.uk/manuals/intmanual/intm502040.htm (september 2011).
48 GE Capital Canada Inc vs Her Majesty the Queen, December 4, 2009, avsnitt 301–303. 
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Det kan derfor antas at norske domstoler generelt vil inkorporere effek-
ten av implisitte garantier i kredittvurderingen av låntaker. Dette følger også
av nytteprinsippet og rasjonalitetstankegangen: Låntaker skal ikke betale en
høyere rente internt enn for et alternativt eksternt lån. Slik også Bullen49. 

6.4  Risiko
Lånerenter og kredittvurderinger avhenger av risikoen for at låntaker ikke
skal oppfylle sine forpliktelser. Den samme risiko er tilstede ved garantistillel-
ser. I gjennomgangseksempelet hvor datter tar opp et banklån med garanti ut-
stedt av mor for oppfyllelse av låneavtalens betingelser, vil mor bære samme
risiko som banken gjør ved et lån uten garanti. Dette fordi mor må tre inn i
transaksjonen dersom datter ikke oppfyller det underliggende banklånet. 

Fastsettelse av risikoens størrelse følger direkte av metoden for «yield
approach». Der blir risikoens størrelse fastlagt av låntakers lånealternativ
uten garanti, eller med andre ord av låntakers selvstendige kredittvurdering
hensyntatt den implisitte garantien. Som det sies i GE Capital-dommen:
«To determine the interest savings for the Appellant, one must arrive at a
factual finding of the Appellant’s credit rating without the explicit support of
its parent.»50

Svensk rettspraksis har imidlertid lagt til grunn en mer skjønnsmessig
metodikk. I en dom fra Høgsta domstolen51 i 2010 uttales det: «För ett mo-
derbolag som lämnar ett lån till ett dotterbolag gäller delvis andra förutsätt-
ningar än för en extern långivare. Medan moderbolaget har kontroll över
dotterbolaget har den externe långivaren typiskt sett bara viss insyn.»

Etter mitt syn gir dette en løsning som samsvarer dårlig med det grunn-
leggende armlengdeprinsippet. Dersom morselskapets kontroll skulle tilleg-
ges vekt ved prisingen av konserninterne transaksjoner vil dette kunne gi
vilkårlige utslag og uheldige virkninger stikk i strid med armlengdeprinsip-
pet som tar utgangspunkt i hva uavhengige antas å ville ha avtalt i samme si-
tuasjon. Kontrollfaktoren slår hull på forutsetningen om selvstendige sel-
skaper og uavhengighet i transaksjonen, selve kjernen i «the conditions
which would have obtained between independent enterprises in comparable
transactions and comparable circumstances»52. 

49 Andreas Bullen, Andreas Bullen, Arm’s length transaction structures: Recognising and re-
structuring controlled transactions in transfer pricing, 2011, s 231 flg.

50 GE Capital Canada Inc vs. Her Majesty the Queen, December 4, 2009, avsnitt 259.
51 Regjeringsrettens dom, Mål nr 2483–2485-09.
52 OECDs retningslinjer pkt. 1.6.
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Resultatet hvor renten settes lavere konserninternt enn mellom uavhen-
gige er klart i strid med selve armlengdeprinsippet, og bør derfor etter mitt
syn ikke bli resultatet etter norsk rett. LB 2009 s. 81881 (Valutapool) støtter
denne konklusjonen: «Etter rettens oppfatning er det fortsatt den foretatte
transaksjonen innenfor konsernkontoordningen som skal legges til grunn,
men slik at man tenker seg avhengigheten mellom deltakerne borte. Når
morselskapet (..) ikke lenger har makt over datterselskapene i kraft av kon-
sernforholdet (..) blir (k)onsekvensen (..) at det uansett må gjøres en forde-
ling av samordningsgevinsten mellom deltakerne i henhold til armlengde-
prinsippet.» 

Kontrollkriteriet som sådan bør således sees bort fra ved vurderingen av
prisens armlengdenatur i transaksjonen. 

SFS’ artikkel i Praktisk økonomi og finans53 synes også å gå på tvers av
armlengdeprinsippet om den leses bokstavlig: «Kredittmarginen til morsel-
skapet, med tillegg av selskapsspesifikke forhold, landrisiko og administra-
sjonstillegg, representerer datterselskapets rentemargin og den antas å ligge
noe lavere enn hva datterselskapet ville ha oppnådd i det uavhengige mar-
kedet.» Det riktige må vel heller være å si at datterselskapets selvstendige
rentemargin kan være lavere i det uavhengige lånemarkedet på grunn av
konserntilknytningen enn om datterselskapet hadde vært en uavhengig ak-
tør. 

7. Beregne profitten
Som nevnt er profitten som skal fordeles lik den sparte kostnaden. Dette vil
normalt være lik differansen i rentemargin mellom de to alternative lånene
multiplisert med lånebeløp og løpetid. Unntaksvis må profitten justeres for
omstendigheter som påvirker reell verdi av garantien som er stillet. Et ek-
sempel kan være i tilfeller hvor garantistens soliditet sterkt avviker fra det
garanterte beløp. Et selskap uten verken egenkapital eller inntekter kan van-
skelig sies å tilføre en reell verdi. Normal vil dette fanges opp av en lav eller
fraværende differanse i rentemargin. Varsomhet bør likevel utvises i forhold
til garantier med lav realisme, fordi slike også vil kunne fanges opp av sub-
stans- eller rasjonalitetsunntaket, noe som åpner for at skattemyndighetene
også kan justere transaksjonens struktur. 

53 Steen Frode Olsen og Hanne Beate Lørstad Magnussen, «Internprising – erfaringer fra Sen-
tralskattekontoret for storbedrifter», Praktisk økonomi og finans, nr. 1 2010, pkt 4.3.5.
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8. Profittfordeling
8.1 Utgangspunkt
Etter å ha fastlagt det samlede beløp som konsernet konsolidert har spart
ved å velge transaksjonsalternativet med garanti i stedet for uten garanti,
blir neste steg i «profit split»-analysen å fordele denne profitten mellom de
relevante konsernselskapene. 

I fravær av bevis for hvordan uavhengige parter ville ha delt profitten seg
imellom, anbefaler OECDs retningslinjer i punkt 2.111 at profittallokerin-
gen kan baseres på hvordan funksjoner med tilhørende risiki og eiendeler er
fordelt mellom partene. I garantitransaksjonen er det garantisten som utfører
funksjonen, nemlig å utstede garantien og bære de relevante risiki tilhørende
denne. Underliggende eiendeler som skaper finansiell verdi tilknyttet garan-
tistillelsen tilhører også garantisten. Dette indikerer at konsernfordelen til-
hører garantisten fordi den er skapt av dennes funksjoner, risiki og eiendeler. 

Dette er også i samsvar med reglene i aksjelovens § 3-9 annet ledd hvor
det bestemmes at «kostnader, tap, inntekter og gevinster som ikke kan hen-
føres til noe bestemt konsernselskap, skal fordeles mellom konsernselskapene
slik god forretningsskikk tilsier». Antitetisk er hovedregelen at profitten
først må fordeles dit den kan henføres direkte. I LB 2009 s. 81881 (Valuta-
pool) beskrives dette som at «de økonomiske fordelene knyttet til poolord-
ningen fordeles mellom deltakerne på en måte som hensyntar det enkelte
selskaps bidrag». Dermed tilhører konsernfordelen garantisten, noe som re-
sulterer i en garantiprovisjon som tilsvarer «yield» (rente) differansen mel-
lom transaksjonsalternativene. 

Noe annerledes er sluttresonnementet i GE Capital54 der retten sier seg
enig i en anførsel om at også låntaker må ha et insentiv til å velge transak-
sjonsalternativet med garanti fremfor et rent eksternt lån. Jeg kan imidlertid
ikke se at dette samsvarer med uttalelsen i OECDs retningslinjers artikkel
9.60 om at «independent enterprises will only enter into a transaction if they
see no alternative that is clearly more attractive». Det er med andre ord ikke
et krav etter OECDs retningslinjer at det valgte alternativ er bedre enn et
annet alternativ. Kravet er kun at det alternativ som velges skal være like
godt som andre alternativer. Dette er et viktig kriterium som ofte misforstås
i praksis. Kravet er ikke at transaksjonen skal være bedre enn alternativet
for begge parter, kun at ingen skal stilles dårligere enn alternativet, med an-
dre ord at partene er indifferente i forhold til alternativene. 

Jeg vil dermed anta at resultatet etter norsk rett vil bli mer direkte i sam-
svar med OECDs retningslinjer på dette punkt. Etter analogi fra Valutapool

54 GE Capital Canada Inc vs Her Majesty the Queen, December 4, 2009, avsnitt 305.
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dommen bør også videre rettspraksis slå fast at fordeler skapt av garantier
skal tilhøre den som yter garantien. 

Samtidig skal transaksjonen alltid vurderes fra begge parters perspektiv
slik det fremholdes i OECDs retningslinjers artikkel 7.29. En slik vurdering
bør suppleres med alminnelig spillteori og generelle økonomiske prinsipper.
Spillteori er det grunnleggende paradigme for å studere situasjoner der to
eller flere aktører konkurrerer mot hverandre. Fagfeltet søker generelt å
predikere utfallet i en forhandlingssituasjon basert på at alle parter ønsker å
maksimere sin forventede nytteverdi. Slik også i OECDs retningslinjer som
forutsetter at ingen av partene vil akseptere en transaksjon som har en lavere
forventet nytteverdi og således er dårligere enn et annet realistisk tilgjenge-
lig alternativ55. 

Sett fra garantistens ståsted må den økonomiske verdien av garantien
dermed være lik den risiko som garantisten påtar seg ved å utstede en slik
garanti. Garantistens risiko vil tilsvare den eksterne parts risiko i transak-
sjonen slik den ville ha vært uten utstedelsen av en slik garanti. For en låne-
garanti ser vi dermed at garantistens risiko vil tilsvare den del av lånemargi-
nen som overstiger risikofri rente. Dette er garantistens laveste villige trans-
aksjonspris som uavhengig part i garantitransaksjonen, ellers ville selskapet
heller avstå fra å inngå i transaksjonen. 

For en låntaker vil verdien av garantien være lik den sparte kostnad ved å
velge lån med garanti fremfor alternativet med et lån uten garanti. Dette til-
svarer differansen i lånemargin, det vil si yield (rente) differansen som altså
er det samme som konsernets konsoliderte profitt. Slik formuleres det også
i GE Captial-dommen: «The benefit is equal to the interest cost savings for
the Appellant determined by comparing the interest cost of unguaranteed
debt to that for guaranteed debt56.» Dette vil tilsvare låntakers høyeste villi-
ge garanti pris som uavhengig part i transaksjonen, ellers ville selskapet hel-
ler velge lånet uten garanti. 

Garantiprovisjonen får dermed en «range» mellom låntakers høyeste og
garantistens laveste pris på garantien. 

Eksempel: Låntaker kan ta opp et lån med en risikopremie på 3 % alene,
eller 2 % ved avgivelse av en garanti. For låntaker vil verdien av denne ga-
rantien være en rentemargin på 1 % som er differansen mellom lånekostna-
den for de to alternative lånescenarioene. For garantisten vil verdien av ga-
rantien være 3 % som er risikopremien for lånet. Ved å avgi en garanti påtar
garantisten seg nemlig samme risiko som långiver ville ha gjort uten en ga-

55 OECDs retningslinjer pkt. 9.59.
56 GE Capital Canada Inc vs Her Majesty the Queen, December 4, 2009, avsnitt 259.
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ranti. Selgers (garantistens) laveste pris vil dermed alltid være høyere enn
kjøpers (låntakers) høyest akseptable pris, og mellom uavhengige parter vil-
le transaksjonen ikke ha funnet sted. 

Transaksjonen finner likevel sted i en konsernstruktur, og spørsmålet
blir da hvilke utslag dette gjør i forhold til armlengdevurderingen. Løsnin-
gen finnes i transaksjonsformålet. Konsernet som helhet ønsker å benytte
alternativet lån med garanti fordi dette vil medføre en konsolidert kostnads-
besparelse for konsernet. I tillegg til spørsmål om fordeling av profitt (spart
kostnad) får vi dermed spørsmålet om fordeling av byrde. Konsernet har
påtatt seg en økning i risiko ved å stille to selskap til ansvar overfor den ek-
sterne tredjepart istedenfor kun ett selskap. Den økte risikoen er en økt
byrde som for garantisten som separat selskap er større enn den fordel som
oppnås. Denne byrden bør i standardeksemplet bæres av mor som eier etter
analogi fra Rt. 2007 s. 1025 (Statoil Angola) og Rt. 2010 s. 790 (Telecompu-
ting). Dette skyldes at det kan være rasjonelt for mor å bære kostnaden for-
di mor er eier av datterselskapet. Transaksjonen kan derfor ikke justeres et-
ter verken substans- eller rasjonalitetsunntaket. Annerledes ville det være
dersom datter bar en kostnad høyere enn den mottatte nytte. Da ville trans-
aksjonen kunne justeres via rasjonalitetsunntaket fordi valg av en slik garan-
ti ikke ville være rasjonelt for datterselskapet isolert sett som et selvstendig
og uavhengig selskap. Med andre ord må garantiprovisjonen settes lik lånta-
kers høyeste villige pris for garantien.

8.2Garanti fra morselskap
I den grad garantisten er et morselskap, vil morselskapet som eier ha en egen
forretningsmessig begrunnet interesse i garantialternativet. Skattemyndighe-
tene har dermed ikke anledning til å kreve full kompensasjon til mor for den
pådratte risiko (3 % margin i eksempelet ovenfor), fordi transaksjonen ikke
klassifiserer under verken substansunntaket eller rasjonalitetsunntaket. Sub-
stansunntaket kan ikke brukes til omklassifisering fordi transaksjonens form
og substans samsvarer, det er et rent vilkårs- eller prisingsspørsmål som er te-
ma. Rasjonalitetsunntaket kan heller ikke benyttes til omklassifisering fordi
garantisten som eier har en rasjonell grunn til transaksjonsvalget – for mor
kan det være et enklere og billigere alternativ å utstede en garanti enn for ek-
sempel å bidra med en høyere grad av egenkapital. 

Spørsmålet reduseres dermed til et rent prisingsspørsmål. Transaksjons-
typen forekommer ikke mellom uavhengige, slik at «armlengdeprinsippet
[vil] gi begrenset veiledning. I slike tilfeller må transaksjonens forretnings-
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messighet avgjøres ut fra transaksjonens innhold og hva de aktuelle partenes
interesser tilsier» 57 som Høyesterett formulerer det i Telecomputing-dom-
men. Nettopp morselskapets eierinteresse både skaper og rettferdiggjør den
ekstra belastning som ikke gjenspeiles i datters mottatte nytte. 

Samme konklusjon følger av OECDs retningslinjer artikkel 7.6: «Under
the arm’s length principle, the question whether an intra-group service has
been rendered when an activity is performed for one or more group mem-
bers by another group member should depend on whether the activity pro-
vides a respective group member with economic or commercial value to en-
hance its commercial position.» Altså, en tjeneste skal kun ansees levert i
den grad en har økonomisk eller kommersiell nytte for mottaker av tjenes-
ten. Analogisk for garantier betyr dette med andre ord at garantiprovisjo-
nen begrenses oppad til låntakers verdi av garantistillelsen. 

I gjennomgangseksempelet tilsvarer dette at den maksimale garantipro-
visjonen settes lik datterselskapets mottatte nytte på 1 % margin, som til-
svarer rentedifferansen på lånet med og uten en morselskapsgaranti. 

En garantibetaling som overstiger yield (rente) differansen kan derfor
ikke kreves, fordi det ikke ville være «forretningsmessig rimelig og natur-
lig» 58 i samspillet mellom partene. En garantibetaling som er lavere enn dat-
terselskapets mottatte nytte vil heller ikke være naturlig fordi morselskapet
som garantist allerede bærer en større risiko enn garantiinntekten tilsier.
Annerledes i en artikkel av Singh og Bryn59 hvor profitten deles slik at dat-
terselskapet får et insentiv til å inngå transaksjonen. En fordeling av profit-
ten som gir datter et insentiv til å inngå transaksjonen er – som påvist oven-
for – imidlertid ikke et krav etter OECDs retningslinjer. Dersom profitten
deles vil morselskapet belastes utover det som følger av armlengdeprinsip-
pet, og en slik ekstra belastning vil heller ikke kunne begrunnes i eierfunk-
sjonen. En slik løsning strider etter min mening også mot transaksjonens
forretningsmessighet og bør derfor ikke bli resultatet. 

8.3Garanti stillet av datterselskap
I enkelte tilfeller er det datterselskaper som garanterer for morselskapets
forpliktelse. Dette skjer enten via en garanti direkte, eller ved at dattersel-
skapets eiendeler stilles som sikkerhet. 

57 Rt. 2010 s. 790 (Utv. 2010 s. 1083).
58 Rt. 1940 s. 598. 
59 Amrit Paul Singh og Merethe Bryn, Deloitte, «Garantier – beregning av armlengdeprovi-

sjon», Revisjon og regnskap 2010 nr. 5.
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Prinsippene for verdsettelse og prising av garantier er de samme uavhen-
gig av hvilket konsernselskap som er garantisten. Når garantistfunksjonen
bytter fra morselskap til datterselskap kan imidlertid disse prinsippene føre
til et noe annet resultat. For datterselskapet vil verdien av garantien være lik
den pådratte risiko. For morselskapet vil verdien av garantistillelsen tilsvare
yield (rente) differansen for låneopptak med og uten garantistillelse fra dat-
terselskapet. På samme måte som vist ovenfor ser vi at garantistens – her
datterselskapets – risiko dermed bli større enn morselskapets nytte. 

Sett i lys av Rt. 2010 s. 790 (Telecomputing) og Rt. 2007 s. 1025 (Statoil
Angola), vil løsningen også her bli at mor må bære ulempen fordi det er i
mors interesse at garantien stilles. Dersom datter ikke skulle få betalt for
hele sitt bidrag ville transaksjonen kunne justeres etter rasjonalitetsunnta-
ket, fordi det ikke er rasjonelt for datter å påta seg den fulle risiko uten ade-
kvat kompensasjon. Den logikk som tilsier rasjonalitet for et eierselskap
kan naturlig ikke brukes oppover i en konsernstruktur, kun nedover. 

Basert på dette synspunktet blir det fremdeles mor som skal bære ulem-
pen dersom verdien av garantien er ulik for de to partene i transaksjonen.
Datter skal dermed ha fullt ut betalt for den risikoen som selskapet bærer
ved å stille garantien. Fra morselskapets ståsted kan ikke transaksjonen jus-
teres etter rasjonalitetsunntaket fordi det er rasjonelt for mor å bære kostna-
den ettersom garantien vil være kostnadsbesparende for konsernet som hel-
het, og dette vil komme morselskapet til gode som eier. 

8.4  Søstergarantier
Situasjonen blir mer usikker og komplisert dersom en garanti stilles av et
søsterselskap. Da har ingen av partene i transaksjonen insentiv via sin eier-
posisjon til å bære differansen mellom nytte og risiko. Som uavhengige sel-
skaper ville ikke transaksjonen ha funnet sted. Det kan dermed forutsettes
at transaksjonen skjer på grunn av et felles morselskaps interesser i å mini-
malisere konsernkostnadene. I en slik situasjon gir rettskildene liten veiled-
ning. Verken en «separate entitiy approach» eller vektlegging av eierinteres-
ser løser spørsmålet, fordi som uavhengige enheter ville ikke transaksjonen
ha funnet sted, og ingen av selskapene har eierinteresser i den andre parten.
En løsning kan bli at forskjellen mellom nytte (rentedifferansen) og risiko-
kostnaden bæres av morselskapet. 

I gjennomgangseksempelet vil da låntaker betale 1 % margin til garantis-
ten, og morselskapet betale 2 % margin til garantisten, slik at garantisten får
dekket hele sin risiko tilsvarende 3 % margin. I så tilfelle vil det være mor-
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selskapet som bærer deler av kostnaden, fordi det er morselskapet som eier
som forårsaker og ønsker konsernfordelene som oppnås ved denne transak-
sjonsstrukturen. En slik løsning er imidlertid usikker og forutsetter antage-
lig at transaksjonen sees som et ledd i en større transaksjonsstruktur hvor
morselskapet i realiteten er en av partene. 

8.5  Doble garantier
I noen tilfeller er det avgitt flere garantier. De samme prinsipper gjelder også
da for verdsettelsen. Til eierselskap er den samlede pris oppad begrenset til
låntakers nytte av garantien, det vil si «yield» (rente) differansen mellom de
to lånealternativene med og uten garanti. Dersom garantistene isteden er to
datterselskap av låntaker, vil begge garantister skulle kompenseres for sin
pådratte risiko. Når risikokostnad overstiger verdi, vil ulempen måtte tilleg-
ges det respektive eierselskap. 

9 Andre finansielle garantier
Prinsippene som er drøftet ovenfor vil være tilsvarende for alle typer finan-
sielle garantier. Metoden for prising har følgelig også her følgende to trinn: 
1 finne «yield» (rente) differansen – konsernets konsoliderte profitt
2 dele profitten

Dersom den underliggende betalingsforpliktelse for eksempel er kjøp av va-
rer vil profitten være lik spart differansekostnad i kontraktssum med og
uten garanti. Dette er imidlertid ofte utilgjengelige opplysninger, kanskje
fordi kontrakten ikke ville ha vært inngått av motparten uten en garantistil-
lelse. I slike tilfeller ville alternativet vært en bankgaranti for det underlig-
gende beløpet, eller eventuelt å låne pengene i banken. 

Slik blir i praksis en betalingsforpliktelse under enhver finansiell garanti lik
den underliggende forpliktelse som hovedstolen utgjør i et låneforhold. Det
garantisten garanterer for er uansett en betaling. Risikobetraktningene som
ligger til grunn for prisingen vil også her følge de samme prinsipper, nemlig en
vurdering av skyldners kredittrisiko. En hovedforskjell mellom lån og andre
betalingsforpliktelser er ofte at lånet er sikret via pantsettelse av skyldners
egne eiendeler. Lånegarantier har til gjengjeld ofte lenger løpetid enn andre fi-
nansielle garantier. Slike forhold vil påvirke kredittrisikoen i den enkelte
transaksjonen, men ikke selve prisingsmetoden. De prinsipper som er gjen-
nomgått ovenfor vil derfor kunne anvendes for alle typer finansielle garantier. 
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Profitten vil også her være den reduserte eksterne kostnad for konsernet
som helhet, som så fordeles på samme måte som den rentedifferanse som vil
oppstå for lånegarantier. 

10 Prising av «performance» garantier
10.1 Om «performance» garantier
En «performance» garanti er en garanti stillet for tredjemanns oppfyllelse av
en naturalytelse, typisk levering av en tjeneste. Slike garantier kan i teorien
oppfylles ved at garantisten selv tar kostnaden ved å levere den avtalte tje-
neste dersom levering skulle utebli fra den prinsipale leverandør, men i
praksis blir også slike garantier oftest oppfylt ved en pengekompensasjon.
Dette kan gjøres enten ved at garantisten leier inn – og betaler – noen andre
for å oppfylle forpliktelsen, eller ved en økonomisk kompensasjon til tje-
nestemottaker som misligholdsbeføyelse for manglende levering. 

«Performance» garantier kan derfor også i hovedsak verdsettes og prises
etter de samme prinsipper som finansielle garantier, idet også «performan-
ce» garantier resulterer i en intern eller ekstern finansiell kostnad for garan-
tisten. Det er imidlertid to hovedforskjeller mellom finansielle garantier og
«performance» garantier som må hensyntas; den underliggende forpliktel-
ses økonomiske omfang samt risikoen for at garantiansvaret utløses. Dette
behandles nedenfor. 

10.2 Økonomisk omfang av underliggende forpliktelse
«Performance» garantier skiller seg fra finansielle garantier ved at det kan
være betydelig vanskeligere å vurdere verdien av den underliggende forplik-
telse. Dette må imidlertid gjøres etter beste evne ved for eksempel å anslå
kostnaden ved alternativ tjenestelevering. I de tilfeller hvor garantisten selv
vil være i stand til å levere tjenesten vil det økonomiske omfang av forplik-
telsen være den estimerte kostnaden for garantisten, inklusive tapt alternativ
fortjeneste. Vurderingstemaet blir uansett å komme frem til et realistisk es-
timat for hvilken økonomisk kostnad garantisten i realiteten er forpliktet til
å bære ved en eventuell garantiutløsende hendelse. I noen tilfeller er ansva-
ret også begrenset til en øvre sum, og denne vil da være avgjørende i vurde-
ringen av underliggende hovedstol. 

Mulig økonomisk konsekvens er ofte svært vanskelig å estimere nøyak-
tig. Imidlertid vil konsekvensen av at garantien påkalles ofte være mindre
ved «performance» garantier enn ved finansielle garantier. Dette kan for ek-



Garantier i konsernforhold 375

sempel skyldes at garantisten ved en «performance» garanti trer inn i en
kontrakt hvor motytelsene ennå ikke er fullt utbetalt. 

I praksis benytter både skatteytere og skattemyndigheter60 ofte en
skjønnsmessig sjablongtilnærming ved å estimere forventet konsekvens til
halvparten av den underliggende forpliktelse. Her er det interessant å se at
dette samsvarer med kapitalkravsforskriften61 som oppstiller konverterings-
faktorer for risikovekting av bankenes ulike regnskapsposter. Lånegarantier
og rene lånesubstitutter har en konverteringsfaktor på 100 %, mens kon-
traktsgarantier og betalingsgarantier har en konverteringsfaktor på 50 %. 

Selv om slike sjablongmessige tilnærminger kan gi noe veiledning, bør
man etter min mening heller foreta en konkret risikovurdering i hvert en-
kelt tilfelle. Dette for å ivareta selve formålet bak armlengdeprinsippet,
nemlig å finne ut hva uavhengige parter ville ha avtalt i den samme situasjo-
nen. Dermed kan man også oppnå en større grad av presisjon i prisingsfast-
settelsen. Dette støttes av OECDs prisingsmetoder som alle bygger på en
konkret vurdering av den aktuelle transaksjon, og der sjablong eller forde-
ling etter en formel som ikke er koblet mot en konkret transaksjon generelt
ikke er anbefalt. 

10.3 Risikovurderingen
Dersom selskapet ikke kan levere den avtalte ytelse og «performance» ga-
rantien aktualiseres, blir spørsmålet om selskapet selv kan bære den økono-
miske konsekvensen eller om garantisten må tre inn. Risikoen – dvs sann-
synligheten – for at garantisten må bære kostnaden hvis garantien utløses vil
derfor også her kunne beskrives ved skyldner/tjenesteleverandør sin kre-
dittrisiko.

Til forskjell fra rene finansielle garantier må det imidlertid vurderes om
risikoen i tillegg bør justeres for sannsynligheten for at garantiansvaret utlø-
ses. Ved finansielle garantier vil sannsynligheten for at garantiansvaret utlø-
ses være den samme som sannsynligheten for at akkordforhandlinger eller
konkurs skal inntreffe, ettersom den underliggende forpliktelsen er en ren
betalingsforpliktelse. Ved «performance» garantier kan det imidlertid ten-
kes at selskapet kan levere sin forpliktelse også i en situasjon hvor lånefor-
pliktelser misligholdes, for eksempel ved dårlig likviditet. Etter min mening
bør det imidlertid vises varsomhet med å foreta for store risikojusteringer
fordi kredittvurderinger ofte er basert på sjansen for at et selskap skal gå

60 Se for eksempel Utv. 2008 s. 320 (og Utv. 2010 s. 343).
61 Kapitalkravsforskriften § 6-1.
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konkurs. Ettersom det kan være både vanskelig og forbudt å opprettholde
driften i en situasjon der dette gjøres for kreditors regning og risiko, vil det i
praksis antagelig være relativt liten forskjell på sannsynligheten for at finan-
sielle eller ytelsesbaserte forpliktelser misligholdes.

11 Avslutning
Garantier er et komplekst tema innen internprising, hvor skatteretten har få
interne norske rettskilder. Rettskilder vedrørende lån, aksjelov og uten-
landsk rett kan imidlertid i stor grad benyttes i prisingsspørsmålet. Basert
på dagens tilgjengelige kilder på området kan garantier hensiktsmessig deles
inn i finansielle garantier og såkalte «performance» garantier. 

Finansielle garantier bør prises ved å sammenligne to alternative uavhen-
gige transaksjoner hvis eneste forskjell består i om de gjennomføres med el-
ler uten en tredjeparts garanti. Garantiprisen settes så i normaltilfellene lik
differansen mellom de to transaksjonene, og denne fremgangsmåten beteg-
nes internasjonalt som en «yield-approach». 

«Performance» garantier prises etter de samme prinsipper som gjelder
for finansielle garantier, med tillegg av justeringer for (i) den underliggende
økonomiske forpliktelse og (ii) risikoen for at garantiansvaret utløses. 

Felles for alle garantier medfører armlengdeprinsippet at selskapet som
innestår for den underliggende forpliktelsen må vurderes slik uavhengige
aktører ville ha vurdert selskapet – som en kontraktsmessig selvstendig ak-
tør som samtidig er en del av et større konsern. Eventuelle konsernfordeler
(ulemper) skal tilordnes den av transaksjonspartene som skaper fordelen
(ulempen).


