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SKATT

Del I:

Realisasjonsprinsippet – 
skatterettslig tidfesting

Fra og med 2005 opphørte koblingen mellom regnskap og skatt som 
gjaldt for tidfesting av inntekter og kostnader (regnskapsprinsippet), 
og realisasjonsprinsippet som tidfestingsregel trådte inn i stedet. 
Artikkelen, som er delt i to, gir en oversikt over hva realisasjonsprin-
sippet innebærer. I del I behandles generelle prinsipper for tidfesting 
av inntekter og kostnader, mens fokus i del II rettes mot fremtidige 
kostnader, samt usikre og betingede inntekter/kostnader.

Harald Hauge skriver doktorgradsavhandling 
om realisasjonsprinsippet i skatteretten. Han 
har tidligere arbeidet som advokat i Wikborg 
Rein & Co hvor han fortsatt er tilknyttet 
skatteavdelingen.

Etter nærmere hundre års tjeneste ble 
regnskapsprinsippet som skatterettslig tid-
festingsregel opphevet i fjor høst, med 
virkning fra og med inntektsåret 2005. 
Endringen gjaldt de såkalte «fullt regn-
skapspliktige» (dagens regnskapspliktige) 
og innebar at mens tidfestingen tidligere 
tok utgangspunkt i årsregnskapet, med 
mindre særlige skatteregler tilsa noe an-
net, så skal tidfestingen heretter ta ut-
gangspunkt i det såkalte «realisasjonsprin-
sippet». Dette er skattelovens hovedregel 
for tidfesting, og innebærer for inntekters 
vedkommende at de skal tidfestes når 
skattyteren får en «ubetinget rett» til ytel-
sen, jf. sktl. § 14–2 første ledd andre 
punktum. Motsvarende til inntektssiden 
skal kostnader tidfestes når det oppstår en 
«ubetinget forpliktelse» for skattyteren til 
å dekke eller innfri kostnaden, jf. sktl. 
§ 14–2 andre ledd første punktum.

Realisasjonsprinsippet ble innført som ho-
vedregel for tidfesting ved skattereformen i 
1992, og fikk opprinnelig primært anven-
delse for personlige skattyteres kapitalinn-
tekter og motsvarende kostnader/tap. I til-
legg sier man gjerne at realisasjonsprinsippet 
ble gjennomført som lovgivningspolitisk 
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prinsipp via en del særregler om tidfesting 
for næringsdrivende, bl.a. innstramminger i 
reglene for nedskriving av varelager og ford-
ringer, avskrivningsreglene og adgangen til å 
fradragsføre avsetninger.1

Anvendelsesområdet for realisasjonsprin-
sippet ble i 1999 utvidet til også å omfatte 
de begrenset regnskapspliktige; det vil si 
dem som ikke var regnskapspliktige etter 
rskl. § 1–2 første ledd, men begrenset 
regnskapspliktig etter den tidligere regel i 
§ 1–2 andre ledd. I tillegg ble det innført 
flere særlige tidfestingsregler for fullt regn-
skapspliktige som også gjennomførte rea-
lisasjonsprinsippet, blant annet for realisa-
sjon av finansielle instrumenter.

Hovedbegrunnelsen for opphevelsen av 
regnskapsprinsippet som tidfestingsregel var 
innføringen av muligheten til å benytte IFRS 
i selskapsregnskapet fra og med 2005, hvil-
ket ville påvirke den skattemessige inntekts-
fastsettelsen via regnskapsprinsippet. Foku-
set på bruk av virkelig verdi i IFRS bryter 
med det grunnleggende skattepolitiske prin-
sipp om at kun realiserte gevinster skal 
skattlegges, og det tosporete regnskapsretts-
lige system ville kunne medføre at regn-
skapsrettslige valg ville kunne gi ulike skat-
temessige resultat – hvilket bryter med prin-
sippet om nøytralitet. Det viste seg vanskelig 
å rette opp disse svakhetene via endringer av 
regnskapsprinsippet i skatteloven, samtidig 
som spenningene ble forventet å øke i frem-
tiden, og lovgiver fant det mest formålstjen-
lig å benytte realisasjonsprinsippet som felles 
tidfestingsregel for alle næringsdrivende.

1.  Se Frederik Zimmer, Lærebok i skatterett, 5. 
utgave, Oslo 2005 s. 303. 

I tillegg til det nevnte spenningsforhold, 
oppstod det etter Høyesteretts dom i Shell-
saken et behov for å sikre at regnskaps-
messige avsetninger ikke kunne fradrags-
føres skattemessig.2 En overgang til reali-
sasjonsprinsippet ble ansett å kunne sikre 
dette, og man lovfestet også et tillegg til 
regelen på fradragssiden for å være på den 
sikre siden. Av dette tillegget følger det at 
«det ses bort fra plikt til å utføre, unnlate 
eller tåle noe i fremtiden», jf. sktl. § 14–2 
andre ledd andre punktum.

Grovt sett kan man si at bortfallet av regn-
skapsprinsippet bare hadde betydning for 
inntekter fra omsetningen av varer og tje-
nester, for kapitalavkastning, og for løpen-
de driftsutgifter.3 Årsaken til dette er at det 
for andre inntekts- og fradragsposter gjaldt 
skattemessige særregler, hvorav mange di-
rekte eller indirekte viser til realisasjons-
prinsippet. For adgangen til å fradragsføre 
forpliktelser for fremtidige utgifter vil man 
– i alle fall foreløpig – også måtte si at det 
skjedde en endring, hensett til Høyesteretts 
overraskende dom i Shell-saken hvor man 
tillot fradrag for slike forpliktelser.4 Basert 
på at staten tar sikte på å få Høyesterett til 
å endre sitt rettslige standpunkt i nevnte 
sak, er det historien som får gi fasiten her.

Gjør man opp status i dag, så styrer reali-
sasjonsprinsippet for det første tidfestin-
gen av personlige skattyteres kapitalinn-

2.  Se Rt. 2004 s. 1921 (Utv. 2005 s. 31).
3.  For gevinster og tap synes endringen kun å ha 

betydning for fordringer og enkelte finansielle 
instrument. Se Ot.prp. nr. 26 (2005-2006) s. 30 
(pkt. 6.3.1.2 A.).

4.  Se Rt. 2004 s. 1921 (Utv. 2005 s. 31) og Harald 
Hauge, «Shell-dommen – noen betraktninger», 
Skatterett, 2005 s. 1-27.
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tekter og kapitalkostnader/tap. Videre sty-
rer det tidfestingen av næringsdrivendes 
vare- og tjenesteomsetning, finansinntek-
ter og -kostnader, samt driftskostnader og 
-tap. Generelle særregler finnes bl.a. for 
tilvirkningskontrakter,5 for tap på kunde-
fordringer,6 og for gevinst og tap på for-
dringer og gjeld i utenlandsk valuta.7

Realisasjon av driftsmidler og av andeler i 
deltagerlignede selskap følger i prinsippet 
egne tidfestingsregler,8 men disse viser di-
rekte eller indirekte til realisasjonsprinsip-
pet hva gjelder tidspunktet for når for-
muesgodene skal anses realisert.

Hovedformålet med denne artikkelen er å gi 
en oversikt over hva realisasjonsprinsippet 
innebærer, med særlig henblikk på hvilke 
hovedprinsipp som følger av regelen og hvil-
ke særlige problemer anvendelsen av regelen 
reiser. Fremstillingen vil ha næringsdrivende 
skattytere for øye. Et delformål er også å 
forsøke å identifisere visse generelle likheter 
og ulikheter med prinsippene for regnskaps-
føring, og dette vil bli oppsummert i del II av 
denne artikkelen. Slike likheter og ulikheter 
vil være av interesse både for regnskapsbru-
kerne og ligningsmyndighetene når realisa-
sjonsprinsippet skal anvendes.

I forarbeidene til opphevelsen av regn-
skapsprinsippet, ble det argumentert for at 
overgangen til realisasjonsprinsippet ikke 
ville medføre store endringer. En viktig del 
av begrunnelsen for dette var at alle de sær-
lige skattereglene allerede langt på vei had-
de innført regelen.9 I forhold til inntekts-
siden ble det videre uttalt at realisasjons-
prinsippet «i all hovedsak [er] antatt å 
samsvare med tidfesting etter prinsippet 
om transaksjonsbasert opptjening».10 Det-
te er nok dekkende hva gjelder de helt 
grunnleggende utgangspunkt, men som det 
fremholdes i forarbeidene, vil det blant an-
net oppstå forskjeller i forhold til regnskaps-
praksis om utsatt inntekt.11 Så langt jeg kan 
skue, vil det i praksis videre kunne oppstå 
forskjeller hva gjelder de eksakte skjærings-
tidspunkt ved realisasjon av ulike formues-
goder. I tillegg ser det til å være mindre rom 
for å forskyve tidfestingen av vederlag for 
tjenester etter realisasjonsprinsippet.

Når det gjelder fradragssiden, så varsles 
det i forarbeidene at det vil bli forskjeller 
mellom regnskapsmessig og skattemessig 
tidfesting hva gjelder det man anser som 

5.  Se § 14-5 tredje ledd.
6.  Se § 14-5 fjerde ledd.
7.  Se §§ 14-4 andre ledd og 14-5 femte ledd.
8.  Se §§ 14-44 andre og tredje ledd, 14-52 og 10-44 

fjerde ledd.
9.  Se Ot.prp. 26 (2005-2006) s. 25 (pkt. 6.1.2.1).
10. Se Ot.prp. 26 (2005-2006) s. 38 (pkt. 6.3.4.4).
11. Se Ot.prp. 26 (2005-2006) s. 32 (pkt. 6.3.1.3 B.),

 s. 38 (pkt. 6.3.4.4) og s. 43 (pkt. 6.4.1.3 B. (iii)).

avsetninger. Man uttaler riktignok gene-
relt at det «i hovedsak vil være samsvar» 
mellom regelsettene på fradragssiden, men 
dette må nok referere seg til periodisering 
av løpende driftskostnader.12

To felt som ikke er behandlet i forarbeide-
ne, og hvor det vil kunne oppstå klare for-
skjeller, er behandlingen av usikre og betin-
gede inntekter og kostnader. Dette vil jeg 
vende tilbake til i del II av denne artikkelen.

Realisasjonsprinsippet – 
utgangspunkt

På hvilket tidspunkt det kan anses å foreligge 
en «ubetinget rett» til en inntekt, eller opp-
stå en «ubetinget forpliktelse» til å dekke en 
kostnad, vil i første omgang avhenge av om 
man står overfor et gjensidig bebyrdende 
kontraktsforhold eller en ensidig ytelse.

Når det gjelder gjensidig bebyrdende kon-
traktsforhold, følger det av forarbeidene 
at tidfestingen skal skje på det tidspunkt 
skattyteren har utført det han har forplik-
tet seg til å yte.13 Inntekter fra salg av va-
rer skal dermed tidfestes når disse er levert, 
og inntekter fra tjenester og andre løpende 
ytelser skal tidfestes etter hvert som de ytes.

Realisasjonsprinsippet er symmetrisk på 
kostnadssiden,14 hvilket innebærer at en 
«ubetinget forpliktelse» til å dekke kost-
nadene ved kjøp av varer og tjenester opp-
står etter hvert som disse ytelsene mottas.

Når det gjelder kostnader knyttet til skatt-
yters egne naturalforpliktelser, for eksempel 
plikt til å utføre et oppdrag, er det utslags-
givende for tidfestingen på hvilket tids-
punkt forpliktelsen til «å dekke eller innfri 
kostnaden» blir ubetinget, jf. § 14–2 andre 
ledd første punktum. Dette vil være når uli-
ke direkte og indirekte kostnader faktisk 
pådras, enten ved at interne ressurser bru-
kes, f.eks. arbeidskraft, lokaler og materia-
ler, eller ved at varer og tjenester ytes fra 
tredjemann som ledd i oppfyllelsen av 
skattyters forpliktelse. Som jeg vil komme 
tilbake til i del II ble dette presisert ved til-
legget til regelen, som kom inn høsten 
2005, om at det skal ses bort fra «plikt til å 
utføre, unnlate eller tåle noe i fremtiden», 
jf. § 14–2 andre ledd andre punktum.

Ensidige ytelser kjennetegnes ved at det 
ikke skal presteres noen motytelse, og ek-
sempler kan være utbytte, tilskudd og er-
statning. Ubetinget rett til slike ytelser vil 

12. Se Ot.prp. 26 (2005-2006) s. 48 (pkt. 6.4.4.1).
13. Se Ot.prp. 35 (1990-91) s. 347.
14. Se NOU 1989: 14 s. 237 og Ot.prp. 35 (1990-91) 

s. 348.

typisk oppstå ved en ensidig disposisjon 
fra yters side, i form av for eksempel ved-
tak, bindende løfte eller andre rettsstiften-
de kjensgjerninger som skadevoldende 
handlinger. Motsvarende vil ensidige for-
pliktelser kunne oppstå ved vedtak, bin-
dende påbud eller for eksempel skadevol-
dende handlinger, men det er kun penge-
forpliktelser som anses ubetingede og tid-
festingsmodne på dette stadium. Gjelder 
det naturalforpliktelser, må de faktiske 
kostnadene også pådras, jf. ovenfor.

De grunnprinsipp for tidfesting etter reali-
sasjonsprinsippet som er referert her, inne-
bærer at det ikke er avgjørende når faktu-
rering, forfall eller betaling skjer. Det av-
gjørende er om det etter det underliggende 
forhold har oppstått en rett til den aktuel-
le ytelse, eller om det har oppstått en for-
pliktelse til å dekke en kostnad. Dette må 
også innebære at faktiske/rettslige hindrin-
ger som påvirker skattyters mulighet til å 
motta den ytelse han har rett på, eller som 
påvirker rådigheten over den, ikke har be-
tydning for tidfestingen. På samme måte 
kan heller ikke faktiske/rettslige hindrin-
ger for skattyters mulighet til å gjøre opp 
en forpliktelse, påvirke tidfestingen.

Realisasjon av formuesgoder

Utgangspunkt
Når det gjelder tidfesting av inntekt fra reali-
sasjon av formuesgoder; typisk salg av varer, 
driftsmidler og finansielle eiendeler, må det 
tas utgangspunkt i det grunnprinsipp som ble 
beskrevet ovenfor: Ubetinget rett til vederlag 
erverves når skattyter har oppfylt fra sin side.

Et salg vil normalt være en enkeltstående 
begivenhet, og vederlaget skal da tidfestes 
til det tidspunktet hvor salgsobjektet kan 
anses overført til kjøper. I noen tilfeller vil 
imidlertid salget skje suksessivt, for eksem-
pel ved overføring av et visst antall aksjer 
over en periode. I slike tilfeller vil skattyter 
erverve ubetinget rett til den del av det tota-
le vederlag som tilsvarer det leverte.

Tap regnes som en kostnad og skal etter lov-
teksten tidfestes når det oppstår en ubetinget 
forpliktelse til å dekke eller innfri det. Dette 
gir som regel lite mening, og regelen må der-
for tolkes slik at tap tidfestes når det er ende-
lig konstatert.15 For tap som utløses ved 
salg, må det riktige være at utgangsverdien 
(og inngangsverdien) tidfestes etter regelen 
for inntekter, slik at man får symmetri mel-
lom gevinster og tap.16 Andre tap tidfestes 
når den tapsutløsende begivenhet inntreffer, 

15. Se Innst O. nr. 80 (1990-91) s. 111* og Lignings-
ABC 2005 s. 1085 (pkt. 3.2) hvor «endelig konsta-
tert» benyttes som tidfestingskriterium. 
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eksempelvis når formuesobjektet går til 
grunne eller ved en skadevoldende handling.

Når det ved salg skal fastlegges nærmere på 
hvilket tidspunkt salgsobjektet skal anses 
overført fra skattyter til kjøper, vil man 
gjerne støte på det problem at de ulike ret-
tigheter og posisjoner som knytter seg til 
objektet går over på forskjellige tidspunkt. 
Aksjesalg som drøftes nedenfor, kan illus-
trere dette. Man vil da måtte foreta en kon-
kret vurdering av når det aktuelle formues-
godet kan anses overført til kjøper; når kan 
kjøper sies å ha kommet i den forutsatte 
posisjon? Etter min mening må man søke 
det tidspunkt som normalt fremstår som 
det sentrale i transaksjonen, under hensyn 
til avtalens formål og rettstekniske hen-
syn.17 For å bruke regnskapsterminologi så 
blir det normalt avgjørende når den vesent-
ligste del av risiko og kontroll har gått over.

Konsekvensen av dette er at tidfesting vil 
kunne skje selv om ikke all risiko og kon-
troll har gått over. Retten til vederlaget vil 
altså kunne anses som ubetinget selv om det 
gjenstår visse risiki og andre forhold som na-
turlig vil kunne ses på som betingelser. Det 
mest åpenbare eksempel på dette er at muli-
ge misligholdsinnsigelser ikke hindrer tidfes-
tingen.18 Uttrykket «ubetinget» må med an-
dre ord ikke leses for bokstavelig, hvilket jeg 
vil komme tilbake til i del II under behand-
lingen av hvilke vilkår og betingelser som 
må antas å utsette tidfestingen.

Kasuistikk
Ved salg av løsøre vil utgangspunktet være 
at tidfesting skjer ved overlevering.19 Gjel-
der det formuesgoder som ikke overleveres 
i normal forstand, som skip, rigger og stør-
re maskinelle innretninger, så vil man måt-
te se hen til når den hovedsakelige risiko og 
kontroll går over. Normalt vil dette skje på 
en fastsatt overtagelsesdato.

Vederlag fra salg av fast eiendom må etter 
min mening tidfestes på det tidspunkt hvor 
kjøper overtar bruken av eiendommen.20 
Normalt vil man også her ha en overtagel-
sesdato å forholde seg til, hvilket særlig har 
betydning for investeringseiendommer hvor 
kjøper ikke faktisk tiltrer eiendommen.

16. Se Zimmer, Lærebok 2005 s. 309 og Harald 
Hauge, Realisasjonsprinsippet som periodiserings-
regel, Oslo 2001 s. 164-165.

17. Se Hauge, Realisasjonsprinsippet 2001 s. 132-133. 
Sml ABC 2005 s. 1087 (pkt. 3.6) som legger til 
grunn eiendomsrettens overgang.

18. Se Ot.prp. nr. 19 (1994-95) s. 198 (pkt. 11.6) og 
Hauge, Realisasjonsprinsippet 2001 s. 58-62.

19. Se Hauge, Realisasjonsprinsippet 2001 s. 133-135. 
Sml. ABC 2005 s. 341 (pkt. 3.1.4).

20. Se Hauge, Realisasjonsprinsippet 2001 s. 135-137. 
Sml. ABC 2005 s. 340 (pkt. 3.1.2).

Når det gjelder VPS-registrerte aksjer, 
hvilket er alle aksjer i ASA (aksjer i AS 
kan være det), fremstår overføringen av 
registerhjemmelen i VPS som avgjørende 
for tidfestingen.21 Denne overføringen 
skjer når transaksjonen kjøres i VPS-syste-
met på oppgjørsdagen, hvilket normalt er 
tre virkedager etter handelsdagen. Salg og 
oppgjør kan imidlertid også skje med flere 
eller færre mellomliggende dager, eller på 
samme dag. Ved realisasjon av andre fi-
nansielle instrumenter registrert i VPS, må 
samme prinsipp gjelde for tidfestingen.

Ved salg av aksjer i AS (som ikke er regis-
trert i VPS) vil aksjonærrettighetene etter 
aksjelovens normalordning gå over til kjø-
per i flere ledd. Mitt standpunkt er at tid-
festing bør skje allerede på avtaletids-
punktet, fordi de økonomiske rettighete-
ne da går over til kjøper og fordi det er 
usikkert når ervervet blir innført i aksjeei-
erboken.22 De implisitte betingelsene om 
samtykke og ikke-utøvelse av forkjøpsrett, 
virker altså ikke utsettende på tidfestin-
gen. I mange tilfeller er det imidlertid fast-
satt et fremtidig virkningstidspunkt eller 
oppgjørsdag, og disse tidspunktene vil da 
tre istedenfor avtaletidspunktet.

Skjer realisasjon av aksjer i form av innløs-
ning ved kapitalnedsettelse eller likvida-
sjon, må tidfestingen antas å skulle skje når 
henholdsvis kapitalnedsettelsen trer i kraft 
ved registrering i Foretaksregisteret,23 eller 
når avviklingsstyret beslutter utdeling.24

For aksjer i utenlandske selskap vil tidfes-
tingstidspunktet måtte fastsettes etter en kon-
kret vurdering basert på de prinsipp som er 
beskrevet ovenfor. Tidfestingstidspunktet vil 
da avhenge av om overføring av aksjonærpo-
sisjonen skjer via registerføring, på avtale-
grunnlag, eller ved overlevering av aksjebrev.

Tidfesting av gevinst og tap på derivater 
som opsjoner, utstedelsesretter, termin-
kontrakter, futurekontrakter, swapavtaler 
og lignende, vil avhenge av hvilken form 
for realisasjon det er tale om.25 Er det deri-
vatet som sådan som selges, vil tidfestin-
gen avhenge av når det kan anses overført, 
hvilket igjen avhenger av om derivatet er 
basert på en alminnelig avtale eller en re-
gistrert rettighetsposisjon. Ved innløsning 

21. Se FIN uttalelse Utv. 2003 s. 1464 og Hauge, Rea-
lisasjonsprinsippet 2001 s. 147-149. 

22. Se Hauge, Realisasjonsprinsippet 2001 s. 143-146 
og ABC 2005 s. 341 (pkt. 3.1.3). Hugo Matre, 
«Hva er en aksjonær?», Nordisk Tidsskrift for 
Selskabsret, 2001 s. 395-406 (s. 404) legger til 
grunn samme skjæringspunkt for når man kan reg-
nes som aksjonær selskapsrettslig. Sml. Frederik 
Zimmer og BA-HR, Bedrift, selskap og skatt, 4. 
utgave, 2006 s. 324-325.

23. Se upublisert brev fra Finansdepartementet av 
12.10.94, ref. nr. 92/9373 S RSL/HKT.

vil forfalls- eller bortfallstidspunktet være 
avgjørende. Realiseres derivatet derimot 
ved at det utøves, vil tidfestingen hos inne-
haver skje når han betaler for det under-
liggende objekt, og hos utsteder når han 
overfører det underliggende objekt.

Ved realisasjon av andeler i deltagerligne-
de selskap kreves det normalt samtykke 
fra de øvrige deltagerne før kjøper kan tre 
inn som selskapsdeltager. Utgangspunktet 
må derfor være at gevinst og tap først skal 
tidfestes når slikt samtykke er gitt.26 Ved 
uttreden fra selskap gjelder det etter loven 
en 6 måneders oppsigelsesfrist, og tidfes-
ting må da skje etter utløpet av fristen, 
med mindre selskapet aksepterer at utløs-
ning skal skje innen en kortere frist.

Enkle fordringer og immaterielle rettigheter 
må i utgangspunktet anses å bli overført ved 
bindende avtale, eller på det senere tids-
punkt som måtte følge av partenes avtale.27 
Det forhold at notifisering eller registrering 
er nødvendig for å oppnå rettsvern, rokker 
etter min mening ikke ved dette utgangs-
punktet – de vesentligste eierbeføyelsene vil 
nemlig normalt være gått over allerede.28

Ved den regnskapsrettslige behandling av re-
alisasjon av formuesgoder, må utgangspunk-
tet for periodisering av salgsvederlag etter 
regnskapslovens system tas i opptjenings-
prinsippet i rskl. § 4–1 første ledd nr. 2. Ved 
salg vil transaksjonsprinsippet i rskl. § 4–1 
første ledd nr. 1 være styrende, og det avgjø-
rende kriterium vil da være hvorvidt «risiko 
og kontroll i hovedsak er overført».29 
Skjæringspunktet er noe mer presist formu-
lert i IAS 18 Driftsinntekter, som dekker pe-
riodiseringen av vederlag fra varesalg,30 
samt på hvilket tidspunkt eiendom, anlegg 
og utstyr skal fraregnes,31 det vil si når disse 
eiendelene ikke lenger skal medtas i balan-
sen. Det avgjørende tidspunkt er her når 
foretaket har «overført det vesentligste av 
risiko og avkastning» og heller ikke har 
«faktisk kontroll» over varen eller eiende-
len.32 Dette vil i de fleste tilfeller være på 
tidspunktet for «overføring av de juridiske 
rettighetene» eller «fysisk overlevering».33

De regnskapsmessige utgangspunktene 
harmonerer dermed rimelig godt med rea-
lisasjonsprinsippet. Men når kriteriene 
skal anvendes på salg av ulike formuesgo-
der, vil det lett kunne oppstå forskjeller 
hva gjelder de eksakte skjæringspunkt. 
Kriteriene er nemlig ikke entydige og vil 
kunne lede til ulike tolkninger.

24. Se Zimmer m.fl., Bedrift, selskap og skatt 2006 s. 
415.

25. Se om de ulike realisasjonsformene for ulike deri-
vater i Hauge, Realisasjonsprinsippet 2001 s. 154-
161.

26. Se Hauge, Realisasjonsprinsippet 2001 s. 150-153.
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Reglene om fraregning i IAS 39 Finansielle 
instrumenter gir en klar illustrasjon av de 
forskjeller som kan oppstå ved periodise-
ring av salgsvederlag. Ved alminnelig salg 
er reglene her at fraregning skal skje enten 
ved bindende avtale eller på leveringstids-
punktet.34 Det første alternativet vil gene-
relt avvike fra tidfesting etter realisasjons-
prinsippet, selv om det for noen instru-
menter vil kunne være sammenfall.

Tilleggsytelser – utsatt 
inntekt?

I situasjoner hvor skattyter har oppfylt sin 
hovedytelse, vil det kunne gjenstå å oppfyl-
le noen tilleggsytelser. Dette kan være tje-
nester som for eksempel tinglysning og in-
stallasjon, eller mer omfattende ytelser 
som garanti- og serviceforpliktelser eller 
kundetilpasninger av varer. Fra en økono-
misk synsvinkel utgjør disse ytelsene en del 
av prisen for det leverte, og man kan derfor 
se det slik at en del av vederlaget først opp-
tjenes når tilleggsytelsene er levert.

Utgangspunktet for tidfesting etter realisa-
sjonsprinsippet er at skattyter erverver ube-
tinget rett til vederlaget for den del som til-
svarer det leverte, hvilket kunne tilsi at man 
utsetter tidfestingen for den del av vederla-
get som reflekterer tilleggsforpliktelsene. 
Spørsmålet er imidlertid om man skatte-
messig skal se bort fra mindre vesentlige til-
leggsforpliktelser, slik at det totale vederla-
get tidfestes når hovedytelsen er oppfylt.

Av forarbeidene følger det at inntektskrav 
skal anses som ubetinget selv om det hef-
ter garantier eller andre forpliktelser ved 
ytelsen.35 Man foreskriver altså en skatte-
messig forenkling ut fra en vesentlighets-
vurdering. Hvor langt uttalelsen rekker er 
usikkert, men den omfatter antagelig de 
tilfeller hvor tilleggsytelsene naturlig inn-
går som en del av salget. Klarest er dette 
hvor kontraktselementene ikke er priset 
separat. Men det kan ikke være tilstrekke-
lig for utsatt inntektsføring at det forelig-
ger en separat prising.36 Det avgjørende 
må være om hovedytelsen også selges uten 
tilleggsytelsene, og om de er av en karak-
ter som ikke naturlig følger med på kjø-

27. I Rt. 2005 s. 1171 (Utv. 2005 s. 1085) (avsn. 50-
60) A Holding legger Høyesterett til grunn at en 
konvertert fordring skal verdsettes på bindingstids-
punktet. Verdsettelse skal etter alminnelig lære skje 
på tidfestingstidspunktet, og Høyesteretts stand-
punkt er derfor antagelig feil hensett til at fordrin-
gen må antas å ha falt bort senere..

28. Se Hauge, Realisasjonsprinsippet 2001 s. 137-138. 
Sml. TR dom i Utv 2006 s. 454 (457). 

29. Se Ot.prp. nr. 42 (1997-98) s. 87 (pkt. 6.2.5) og 
NRS (D) Regnskapsføring av inntekt (oktober 
1996) pkt. 2.1.

pet. Av de ovenfor nevnte eksempel på til-
leggsytelser er det derfor installasjon og 
kundetilpasning som volder mest tvil, men 
også her vil man kunne anse hele vederla-
get som opptjent i forbindelse med leve-
ring av varen, for eksempel fordi varen 
ikke selges uten disse tilleggsytelsene.

Når det gjelder forholdet til regnskapsretten, 
er det klart at det her eksisterer forskjeller i 
forhold til realisasjonsprinsippet, hvilket 
også ble påpekt i forarbeidene til lovendrin-
gen i 2005.37 Av NRS (D) Regnskapsføring 
av inntekt følger det at gjenstående tilleggsy-
telser må prises, og at føringen av denne del 
skal utsettes som uopptjent inntekt.38 Dette 
utdypes for garanti- og serviceforpliktelsers 
vedkommende i NRS 13, hvor det følger at 
slik utsatt inntektsføring kun skal gjennom-
føres hvis ytelsene er separable, hvilket de 
ikke er om ansvaret følger av lov eller almin-
nelig avtalerett.39 Ved regnskapsføring etter 
IFRS kan det se ut som det stilles noe stren-
gere krav til utsatt inntektsføring, da det 
kreves «et identifiserbart beløp» for de et-
terfølgende tjenestene.40

Regnskapsreglene om utsatt inntektsføring 
for tilleggsytelser, vil altså kunne avvike fra 
den skatterettslige tidfesting. Enda klarere 
forskjell vil det kunne bli om periodiserin-
gen følger prinsippet i NRS (D) Regnskaps-
føring av inntekt om at vederlag for varer 
normalt er opptjent først når varen er in-
stallert og inspisert av kjøper.41 Det følger 
også ellers av regnskapsreglene at visse til-
leggsytelser, som for eksempel installasjon, 
vil kunne bli ansett som så sentrale at salget 
ikke kan anses gjennomført før disse er pre-
stert.42 Skattemessig vil det kunne reises 
spørsmål om salgsgjenstanden overhodet 
kan anses levert før slike vesentlige tilleggs-
ytelser er prestert. Men så lenge forholdet 
bedømmes som et salg, så taler rettsteknis-
ke hensyn for at man ikke fraviker det ordi-
nære leveringstidspunktet som tidfestings-
tidspunkt, og dette må antas å gjelde selv 
om det er oppstilt en eksplisitt betingelse 
om oppfyllelse av tilleggsbetingelsen.43

Tjenester
Inntekter fra salg av tjenester og kostnade-
ne ved kjøp av slike, skal i utgangspunktet 

30. Se IAS 18.1.
31. Se IAS 16.69 som viser til kriteriene i IAS 18 for 

innregning av driftsinntekter fra salg av varer.
32. Se IAS 18.14.
33. Se IAS 18.15
34. Se IAS 39.38 Jf. AG55 og AG56.
35. Se Ot.prp. 35 (1990-91) s. 347.
36. Se Ot.prp. nr. 26 (2005-2006) s. 32 (pkt. 6.3.1.3 

B.) og s. 43 (pkt. 6.4.1.3 (iii)).
37. Se Ot.prp. nr. 26 (2005-2006) s. 38 (pkt. 6.3.4.4). 
38. Se pkt. 2.2.
39. Se pkt. 7.7.

tidfestes etter hvert som tjenestene utføres. 
Dette er basert på den kontraktsrettslige 
hovedregel om at tjenester er innsatsfor-
pliktelser, hvilket innebærer at vederlaget 
opptjenes løpende når yter presterer sin 
innsats for å nå målet med kontrakten. Det 
typiske eksempelet på en slik tjeneste er 
konsulentoppdrag, og honoraret må her 
som utgangspunkt tidfestes i takt med ti-
meforbruket for regningsarbeid, eller i takt 
med fremdriften hvis det er avtalt fastpris.

Motstykket til innsatsforpliktelser er resul-
tatforpliktelser. Slike forpliktelser kjenne-
tegnes – i motsetning til innsatsforpliktelser 
– ved at tjenesteyter ikke har rett på veder-
lag overhodet om ikke det definerte resulta-
tet nås. Tidfestingen av vederlaget vil derfor 
måtte utsettes til resultatet er oppnådd.44 
Provisjonsbaserte tjenester som megler-, 
kommisjons- og agentvirksomhet er her de 
typiske eksemplene, og provisjonen skal for 
disse bransjene tidfestes når det foreligger 
bindende avtaler om salg.

I mange tilfeller vil man stå overfor kom-
binasjoner av innsats- og resultatforplik-
telser. Det er for eksempel ikke uvanlig at 
tjenesteyter er sikret et visst honorar for 
sin innsats, men skal motta en form for 
bonus hvis et definert mål nås. I slike til-
feller må man tidfeste den førstnevnte del 
av vederlaget løpende, mens bonusen først 
tidfestes når den er oppnådd.

Et kompliserende aspekt her er at de fleste 
kontrakter har elementer av både innsats- 
og resultatforpliktelser, uten at man kan 
dele opp vederlaget. Det blir da nødvendig 
å klassifisere avtalen som helhet, og hånd-
verkertjenester kan illustrere dette. Hånd-
verkere bærer nemlig risikoen for arbei-
dets hendelige undergang, men har ellers 
krav på vederlag for alminnelig godt ar-
beid. I slike tilfelle må det være riktig å 
bygge den skatterettslige bedømmelsen på 
typeløsninger, hensett til normalforløpet 
av slike kontrakter, slik at håndverkertje-
nester anses som innsatsforpliktelser hvor 
vederlaget skal tidfestes løpende.

Andre tjenester kan også illustrere denne 
problemstillingen, i forhold til at tjenesteyt-
er under visse forutsetninger ikke vil ha 
krav på vederlag. Leverer for eksempel al-
dri advokaten den betenkning han har 
skrevet, eller leverer arkitekten aldri tegnin-
gene, så vil disse ikke ha krav på vederlag. 
Dette kunne tilsi at de først opptjener sitt 
vederlag når de overleverer sine sluttpro-
dukt. Men ved bedømmelsen av hvordan 

40. Se IAS 18.13.
41. Se pkt. 5.1.
42. Se NRS (D) Inntekt pkt. 2.1 og IAS 18.16 c).
43. Slike betingelser vil jeg komme tilbake til i del II.
44. Se ABC 2005 s. 85-86 (pkt. 3.3.4).
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vederlagsopptjeningen skjer, kan man ikke 
ta utgangspunkt i misligholdssituasjonene. 
Man må ta utgangspunkt i kontraktens 
normalforløp, og da er det den løpende tje-
nesteinnsatsen som gir rett til vederlag.

Når det gjelder regnskapsføring av veder-
lag for tjenester, så er utgangspunktet også 
her at periodiseringen skjer løpende (lø-
pende avregning).45 Periodiseringen skal 
videre utsettes ved det som kan anses som 
resultatforpliktelser.46 Men regnskapsreg-
lene må antas å gå lenger enn realisasjons-
prinsippet når det åpnes opp for utsatt pe-
riodisering til en viss handling er utført, 
dersom denne er «av vesentlig større be-
tydning enn andre handlinger».47

Grensen mot 
tilvirkningskontrakter

For tilvirkningskontrakter følger det indi-
rekte av § 14–5 tredje ledd at vederlaget 
skal tidfestes på fullføringstidspunktet, 
hvilket innebærer at tidfestingen av veder-
laget kan forskyves over flere år.48 Siden 
utgangspunktet for alminnelige tjenesteav-
taler er at vederlaget skal tidfestes løpende, 
er det behov for å fastlegge anvendelses-
området til spesialregelen.

Tilvirkningskontrakter har ikke noe enty-
dig innhold, men generelt kan man si at sli-
ke kontrakter har som formål at det skal 
fremstilles et visst produkt, i vid forstand. 
Dette produktet vil typisk være et fysisk 
produkt i form av en løsøregjenstand (f.eks. 
maskiner, rigger og skip) eller bygg og an-
legg (f.eks. veier og tunneler). Tilvirknings-
kontrakter har imidlertid også blitt definert 
slik at det omfatter fremstilling av rene 
åndsprodukter i form av for eksempel arki-
tekttegninger og dataprogrammer.49 Spørs-
målet er om fremstilling av slike produkt 
også kan anses omfattet av særregelen.

Forarbeidene til regelen utelukker ikke eks-
plisitt et slikt tolkningsalternativ, men 
drøftelsene i forarbeidene synes å ha hatt 
tilvirkning av fysiske eiendeler for øye.50 
Med dette sikter jeg særlig til drøftelsene av 
de daværende regnskapsreglene for tilvirk-
ning av varer og NRS 2 Langsiktige tilvirk-

45. Se NRS (D) Regnskapsføring av inntekt pkt. 5.2 
og IAS 18.20 og 18.21.

46. Se NRS (D) Regnskapsføring av inntekt pkt. 5.2 
og IAS 18.25.

47. Se IAS 18.25 samt NRS (D) Regnskapsføring av 
inntekt pkt. 2.1 som inneholder lignende formule-
ringer.

48. Se Ot.prp nr. 19 (1994-95) s. 198 (pkt. 11.7).
49. Se Lasse Simonsen, «Kreditors mangelsbeføyelser – 

særlig for tilvirkningskontraktene», Jussens venner, 
1999 s. 305-398 (s. 307). 

50. Se Ot.prp. nr. 19 (1994-95) s. 194-198 (kap 11). 

ningskontrakter (prosjekter) fra oktober 
1992. Mitt inntrykk er videre at uttrykket 
«tilvirkningskontrakt» normalt ikke for-
bindes med åndsprodukt. Selv om spørs-
målet byr på noen tvil, må det derfor antas 
at særregelen for tilvirkningskontrakter 
kun gjelder fysiske produkt.51

Tilvirkningskontrakter kan for øvrig ta 
mange former. Det kan gjelde tilvirkning av 
produkt som først overføres til bestiller ved 
ferdigstillelse (f.eks. tilvirkningskjøp av løs-
øre), eller det kan gjelde tilvirkning av pro-
dukt som bestiller fortløpende blir eier av 
(f.eks. bygg og innretninger). Tilvirkning 
kan også foretas på slike formuesgoder 
som allerede er i bestillers eie, eller på be-
stillers anlegg, i den hensikt å endre eller 
vedlikeholde disse. Selv om man kanskje 
ikke umiddelbart vil forbinde den siste ka-
tegorien med tilvirkning av produkt, så må 
denne praktiske kontraktsformen også an-
ses omfattet av særregelen i § 14–5 tredje 
ledd.52 For øvrig er det mitt standpunkt at 

51. Se i samme retning ABC 2005 s. 84 (pkt. 1). Mot-
satt Arthur J. Brudvik mfl, Skattelovkommentaren 
2003/04, 3. utgave, Oslo 2004 s. 1120. I ABC 2005 
s. 84 (pkt. 1) stilles det for øvrig krav om at det må 
gjelde arbeider til fast pris, hvilket jeg ikke kan se 
at det finnes støtte for. 

det ikke har betydning for klassifiseringen i 
hvilken grad tilvirker har et resultatansvar, 
da det nettopp var dette tema man ville 
bort fra ved innføringen av særregelen.53

Alminnelige tjenester skal altså holdes uten-
for, og ved denne grensegangen må det av-
gjørende være hvilken karakter tjenesten 
har. Er formålet at det skal utføres en tjenes-
teinnsats, uten at det skal føre frem til noen 
form for vare, innretning eller produkt, må 
det anses å foreligge et slikt tjenesteforhold. 
Dette må gjelde selv om arbeidet medfører 
ulike former for materialforbruk, og selv om 
tjenesteyter vil kunne holdes ansvarlig for 
mangelfull oppfyllelse. Et eksempel på en 
slik tjeneste kan være opprydningsarbeider 
på havbunnen etter oljeutvinning.

Når det gjelder regnskapsføringen av tilvir-
kningskontrakter, så avviker denne klart 
fra skatteregelen, i og med at inntektene 
som hovedregel skal føres i takt med frem-
driften (løpende avregning).54 Kun hvis ut-
fallet av kontrakten ikke kan estimeres på 

52. Se Ole Gjems-Onstad, Norsk bedriftsskatterett, 6. 
utgave, Oslo 2003 s. 131. 

53. Se Ot.prp. nr. 19 (1994-95) s. 198 (pkt. 11.7).
54. Se NRS 2 pkt. 24 og IAS 11.22

Styrets arbeid
og ansvar

Bestill på www.dnrforlaget.no

Nasjonalt og inter-
nasjonalt stilles det
nå stadig økende krav
til styret og dets
funksjon som sel-
skapsorgan. Hvordan
styret ivaretar sine
oppgaver, vil i mange
tilfelle være avgjør-
ende for et selskaps
suksess.

Boken gir en rekke
praktiske innspill til

vurderingene som må foretas når et styre skal settes
sammen. Videre gir den et innblikk i hva styrets forval-
teroppgaver og tilsynsoppgaver nærmere går ut på, og
hvilke formelle regler som regulerer styrets oppgaver, og
forholdet mellom styret og daglig ledelse. Boken tar
også opp hvilke krav som stilles til det enkelte styre-
medlem, hvilke plikter og rettigheter det har, og hvilket
ansvar som påhviler dem.

3. utgave, juni 2006.

Kr 175,– (Prisen er ekskl. frakt/eksp.omk./mva.)
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en pålitelig måte, vil det være aktuelt å ut-
sette deler av inntektsføringen.55 Etter regn-
skapslovens § 5–12 kan imidlertid små 
foretak benytte fullført kontrakts metode. 
Dette innebærer at det normalt vil være en 
markert forskjell mellom regnskap og skatt 
i skattyters favør. Hensett til at fremdrifts-
betaling også er det vanlige ved slike kon-
trakter, kan dette ses på som en skattefavo-
risering av tilvirkningskontrakter som van-
skelig kan forsvares ut fra de praktiske hen-
syn regelen var begrunnet med. Regelen 
burde derfor omformes slik at den skatte-
messige tidfesting fulgte fremdriftsbetalingen.

Løpende ytelser og avkastning
Tjenestene omtalt ovenfor er løpende ytel-
ser, og under dette punktet skal tidfestingen 
av andre løpende ytelser omtales, herunder 
løpende kapitalavkastning. Det karakteris-
tiske for slike ytelser er at ubetinget rett til 
vederlaget, eller motsvarende plikt til å dek-
ke kostnaden, oppstår løpende over den pe-
riode ytelsen presteres. Tidfesting må derfor 
typisk foretas per tidsenhet eller i forhold til 
forbruk av den relevante ytelse eller ressurs.

Leie og renter er motytelser for at hen-
holdsvis leieobjekt og kapital stilles til dis-
posisjon, og ubetinget rett og plikt oppstår 
derfor løpende over leie- eller innskudds-
perioden. Tidfestingen vil her skje ved at 
leien og renten beregnes per tidsenhet. For 
andre løpende kontrakter, som for eksem-
pel abonnementstjenester som strøm og 
telefoni, vil tidfestingen av vederlaget skje 
i takt med forbruket.

At en kontrakt er uoppsigelig for en perio-
de, og yter derfor er «garantert» denne pe-
riodens inntekter, reiser spørsmål om hele 
periodens vederlag skal tidfestes ved kon-
traktsforholdets oppstart. Retten til veder-
laget – typisk leieinntekter – er imidlertid 
fortsatt betinget av at oppfyllelse rent fak-
tisk skjer hver dag, hvis ikke vil ikke leie-
tager ha plikt til å betale, og tidfestingen 
skal derfor uansett skje løpende over peri-
oden.56 Av dette følger det også at det ikke 
er fradragsrett for tapskontrakter i leiefor-
hold, for eksempel hvor skattyter har inn-
gått en fremleieavtale til en lavere leie enn 
den opprinnelige kontrakten.57 Fradrag 
for slike fremtidige tap er for øvrig avskå-
ret etter § 14–2 andre ledd andre punk-
tum, jf. alternativet «tåle noe i fremtiden».

Elementer i vederlaget som gjelder selve 
etableringen av et løpende kontraktsfor-

55. Se NRS 2 pkt. 24 og IAS 11.32
56. Se Ot.prp. nr. 35 (1990-91) s. 347 (kap 34).
57. Se til illustrasjon Utv. 2006 s. 122 flg. (pkt. 2.3.30) 

SFS OLN (2003-060LN). 

hold, det vil si ulike former for etable-
rings- og oppstartgebyr, vil i utgangspunk-
tet måtte tidfestes ved oppstart av kon-
traktsforholdet (f.eks. låneopptak, fran-
chise) fordi det er en engangsytelse. Men 
hvis dette gebyret helt eller delvis er veder-
lag for løpende ytelser, eller vil bli delvis 
refundert ved oppsigelse innen en viss pe-
riode, vil ubetinget rett og plikt til dette 
gebyret først oppstå forholdsmessig over 
den aktuelle periode. Skal refusjon deri-
mot kun skje hvis mottager av gebyret 
misligholder, gjelder betingelsen kun den 
alminnelige risiko for mislighold, og den-
ne virker ikke utsettende på tidfestingen.

Når det gjelder betydningen av andre be-
tingelser ved løpende ytelser, for eksempel 
innskuddsavtaler med bindingstid, vil jeg 
vende tilbake til dette i del II.

Ved regnskapsføringen av løpende ytelser og 
avkastning synes hovedprinsippene å harmo-
nere med realisasjonsprinsippet. For de ytel-
sene som regnes som tjenester, f.eks. strøm 
og telefoni, vil løpende avregningsmetode be-
nyttes,58 som beskrevet ovenfor. Andre lø-
pende ytelser som leieinntekter,59 samt royal-
ty- og lisensinntekter,60 føres i utgangspunk-
tet lineært over avtalens løpetid. Periodise-
ring av etablerings- og oppstartgebyr skal 
formodentlig periodiseres ved etablering eller 
over avtaleperioden avhengig av hva gebyret 
gjelder.61 Dette innebærer at regnskapsmes-
sig og skattemessig tidfesting normalt vil 
samsvare, men forskjeller vil også her kunne 
oppstå når de ulike regelsettene tolkes.

Ensidige ytelser og 
forpliktelser

Med ensidige ytelser menes ytelser hvor det 
ikke skal presteres noen motytelse, og ek-
sempler kan være utbytte, tilskudd og er-
statning. Ubetinget rett til slike ytelser vil 
typisk oppstå ved en ensidig disposisjon fra 
yters side, i form av for eksempel vedtak, 
bindende løfte eller andre rettsstiftende 
kjensgjerninger som skadevoldende hand-
linger. Men også konkludent atferd vil kun-
ne utløse tidfesting, for eksempel ved at 
skattyter mottar ytelser uten noe forutgåen-
de tilsagn (jf. nedenfor om skjult utbytte).

For utbytte oppstår ubetinget rett i utgangs-
punktet ved generalforsamlingens vedtak, 

58. Se NRS (D) Regnskapsføring av inntekt pkt. 5.2 
og IAS 18.20 og 18.21.

59. Se NRS (D) Regnskapsføring av inntekt pkt. 5.3 
og IAS 17.50.

60. Se NRS (D) Regnskapsføring av inntekt pkt. 5.4 
og IAS 18.30 b).

61. Se NRS (D) Regnskapsføring av inntekt pkt. 5.2 
og 5.4.

slik at utbytte fra regnskapsåret 2005 som 
vedtas i 2006, tidfestes i sistnevnte år. Gjel-
der det utdeling i forbindelse med kapital-
nedsettelse, skal tidfesting skje når nedsettel-
sen registreres i Foretaksregisteret etter utlø-
pet av kreditorfristen.62 Skjult utbytte vil 
måtte tidfestes ved tilsagn om utdeling, eller 
når skattyter mottar eller bruker ytelsene.63

Ved tidfestingen av ensidige forpliktelser, 
må det skilles mellom penge- og natural-
forpliktelser.64 Ubetinget plikt til å dekke 
pengeforpliktelser oppstår når skattyter er 
bundet, enten via pålegg – typisk fra of-
fentlige myndigheter – eller ved at selvpå-
lagte forpliktelser er kommunisert på en 
slik måte at det er skapt en berettiget for-
ventning hos mottagerne.

For ensidige naturalforpliktelser er det imid-
lertid ikke tilstrekkelig at skattyter har på-
dratt seg, eller påtatt seg, en forpliktelse. På 
linje med omtalen av gjensidig bebyrdende 
kontrakter omtalt ovenfor, kan kostnadene 
først tidfestes når de enkelte utgiftene faktisk 
pådras ved kjøp av varer og tjenester fra 
tredjemann, eller ved bruk av egne innsats-
faktorer som ledd i oppfyllelsen av forplik-
telsen. Dette følger implisitt av § 14–2 andre 
ledd annet punktum om at man ved tidfes-
tingen skal se bort fra «plikt til å utføre, 
unnlate eller tåle noe i fremtiden».

Ved regnskapsføringen av ensidige ytelser vil 
det kunne oppstå avvik i forhold til rea-
lisasjonsprinsippet både på inntekts- og fra-
dragssiden. Hva gjelder inntektssiden, så skal 
for eksempel tilskudd periodiseres etter et 
sammenstillingsprinsipp, det vil si sammen 
med de kostnader som skal kompenseres,65 
eller sammen med de inntekter tilskuddet 
skal øke.66 Ved regnskapsmessig inntektsfø-
ring av utbytte så er utgangspunktet at dette 
skal periodiseres i det år det vedtas på gene-
ralforsamlingen,67 på linje med realisasjons-
prinsippet. Men etter god regnskapsskikk har 
det vært åpnet opp for at utbytte fra datter-
selskap kan inntektsføres i året før vedtaket, 
basert på at man har kontroll over dette.68

Som jeg vil komme tilbake til i del II opp-
står det også forskjell på fradragssiden hva 
gjelder periodiseringen av forpliktelser 
som ikke består i rene pengeytelser, en for-
skjell som var tilsiktet ved opphevelsen av 
realisasjonsprinsippet.

62. Se upublisert brev fra Finansdepartementet av 
12.10.94, ref. nr. 92/9373 S RSL/HKT.

63. Se Hauge, Realisasjonsprinsippet 2001 s. 129.
64. Se Ot.prp. nr. 26 (2005-2006) s. 50-51 (pkt. 6.4.4.4). 
65. Se NRS 4 pkt. 2.3, NRS (D) Regnskapsføring av 

inntekt pkt. 5.8 og IAS 20.12.
66. Se NRS 4 pkt. 2.3 og NRS (D) Regnskapsføring av 

inntekt pkt. 5.8
67. Se IAS 18.30 c).
68. Se NRS (D) Regnskapsføring av inntekt pkt. 5.5. 
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Del II:

Realisasjonsprinsippet – 
skatterettslig tidfesting

Denne del II av artikkelen vil i hovedsak omhandle tidfesting av for-
pliktelser, samt tidfesting av usikre og betingede inntekter eller 
kostnader. Del I av artikkelen, publisert i R&R 2006/06, behandlet 
de generelle prinsippene for tidfesting av næringsdrivendes inn-
tekter og kostnader etter realisasjonsprinsippet.

Harald Hauge skriver doktorgradsavhandling 
om realisasjonsprinsippet i skatteretten. Han 
har tidligere arbeidet som advokat i Wikborg 
Rein & Co hvor han fortsatt er tilknyttet 
skatteavdelingen.

Forpliktelser og fremtidige kostnader
I del I ble de generelle prinsippene for tid-
festing av kostnader behandlet. Temaet her 
er hvordan man skal tidfeste skattyters 
kostnader i forbindelse med at han har en 
forpliktelse til å utføre, unnlate eller tåle 
noe i fremtiden. Det gjelder altså ikke beta-
lingsforpliktelser, og som fellesbetegnelse 
kan man gjerne kalle dem «realforpliktel-
ser». Et oljeselskaps forpliktelse til oppryd-
ning ved nedstengning av et oljefelt kan 
illustrere en slik forpliktelse.

Den skattemessige tidfestingen av realfor-
pliktelser, særlig dem med preg av å være 
ensidige, var i lang tid et uavklart pro-
blemområde under regnskapsprinsippet. 
Årsaken til dette er at regnskapsrettens 
kriterium for når det foreligger en periodi-
seringsmoden forpliktelse, avvek til dels 
markert fra når kostnadene var tidfes-
tingsmodne etter den nå opphevede «av-
skjæringsregelen» i sktl. § 14–4 tredje 

Universitetsstipendiat
Harald Hauge
Juridisk fakultet i Oslo

ledd. Denne oppstilte forbud mot fradrag 
for avsetninger etter god regnskapsskikk.

Noe av bakgrunnen for innføringen av et 
generelt realisasjonsprinsipp, var å rydde 
opp i det nevnte spenningsforholdet mel-
lom regnskap og skatt. Jeg vil derfor inn-
ledningsvis se litt nærmere på det regn-
skapsrettslige kostnadsbegrep, før jeg går 
over til tolkningen av realisasjonsprinsip-
pet.

For at en kostnad skal kunne føres regn-
skapsmessig, kreves det at det foreligger 
en forpliktelse. Etter definisjonen i IAS 37 
vil dette være når det foreligger «en eksi-
sterende plikt for foretaket som oppstår av 
tidligere hendelser».1 Selv om man ikke 
finner en identisk definisjon i NRS 13, så 
må det antas at kriteriet er samsvarende.2

En forpliktelse vil etter definisjonen først 
oppstå når det har inntrådt en «forplikten-
de hendelse».3 Dette er en hendelse som 
skaper en «juridisk eller underforstått 
plikt som fører til at et foretak ikke har 
annet realistisk alternativ enn å gjøre opp 
denne plikten».4

For at det skal oppstå en juridisk plikt, må 
det derfor – selv om det ikke fremgår eks-
plisitt – foreligge en kombinasjon av en 
faktisk hendelse/tilstand og et rettsgrunn-
lag. Dette vil typisk være kontrakt, påbud 
eller rettsregler. Hvis forpliktelsens om-

1.  Se 37.10.
2.  Se NRS 13 pkt. 2.2 hvor det fremgår at standarden 

er i overensstemmelse med IAS 37.
3.  Se IAS 37.10. Sml. NRS 13 pkt. 3.1.
4.  Se IAS 37.10. Sml. NRS 13 pkt. 3.1.

fang og/eller oppgjørstidspunkt er usik-
kert, skal den føres som en avsetning.5

I IAS 37 eksemplifiseres koblingen mellom 
handling og rettsgrunnlag med en situa-
sjon hvor det er forårsaket miljøskade. 
Hvis det på forurensningstidspunktet ikke 
er noe rettsgrunnlag for å kreve utbedring, 
mens det senere kommer en lov som på-
legger forurenser et slikt ansvar, vil for-
pliktelsen oppstå da.6 Det som imidlertid 
kan virke forvirrende i denne sammen-
heng er at det er forurensningen som anses 
som den forpliktende hendelse, selv om 
denne skjedde før forpliktelsen oppstod.7

Som omtalt i del I, tidfestes pengeforplik-
telser etter realisasjonsprinsippet når selve 
forpliktelsen oppstår, forutsatt at det ikke 
foreligger aktiveringsplikt. Umiddelbart 
synes dette å harmonere med den regn-
skapsrettslige vurdering, men det kan se ut 
til at man regnskapsrettslig har en tendens 
til å anse forpliktelser for å oppstå tidlige-
re enn hva som ville følge av en obliga-
sjonsrettslig og skatterettslig vurdering. I 
forhold til ny lovgivning er det for eksem-
pel tilstrekkelig at det er så godt som sik-
kert at loven vil bli vedtatt,8 mens det 
skatterettslig må kreves at den er vedtatt. 
Forpliktelser som lånegarantist kan også 
illustrere dette. Regnskapsrettslig anses sli-
ke oppstått i forbindelse med garantistil-
lelsen,9 men ut fra en obligasjonsrettslig 
betraktning kan det ikke sies å ha oppstått 

5.  Se IAS 37.10 og NRS 13 pkt. 3.1 og 4.1.
6.  Se IAS 37.21.
7.  Se IAS 37.21 og Appendix C Example 2A. 
8.  Se IAS 37.22 og NRS 13 pkt. 3.1.
9.  Se IAS 37 Appendix C Example 9A. 
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en betalingsforpliktelse før låntager har 
misligholdt.

I tillegg til at selve bedømmelsen av når 
forpliktelser oppstår vil kunne skape for-
skjeller mellom regnskap og skatt, så vil 
avvik også kunne oppstå som følge av 
sammenstillingsprinsippet.10 Periodiserin-
gen av kostnader vil da kunne bli utsatt 
for å sammenstilles med senere inntekter. 
Realisasjonsprinsippet vil i slike tilfeller 
kunne gi en gunstigere tidfesting.

Betalingsforpliktelser i forbindelse med 
kjøp av varer og tjenester, vil regnskaps-
messig først anses oppstått når motparten 
oppfyller fra sin side.11 Dette harmonerer 
med realisasjonsprinsippet. Men også her 
kan det oppstå avvik. Det regnskapsretts-
lige vesentlighetsprinsippet vil nemlig kun-
ne medføre at man unnlater å foreta mind-
re vesentlige periodiseringer av bokførte 
utgifter.12 Bokføringen baseres på faktura-
tidspunktet,13 og det vil i så fall oppstå et-
terslep i forhold til de leveringstidspunkt 
som er avgjørende skatterettslig.

De avvik som er påvist her, er imidlertid 
av mer beskjeden art, sett i forhold til de 
spenningsforhold mellom regnskap og 
skatt som oppstår ved periodiseringen av 
realforpliktelser som skal oppfylles i frem-
tiden. Dette vil bli drøftet i det følgende, 
men generelt kan det sies at mens det regn-
skapsrettslig er selve realforpliktelsen som 
skal periodiseres, så er det de enkelte beta-
lingsforpliktelser denne utløser som er 
gjenstand for den skattemessige tidfestin-
gen.

Forpliktelser til å utføre
Med forpliktelser til å utføre, siktes det til 
forpliktelser som går ut på å prestere noe 
annet enn betaling. Eksempler på slike for-
pliktelser kan være skattyters forpliktelse 
til å prestere visse ytelser i et gjensidig be-
byrdende kontraktsforhold, eller forplik-
telse til å sørge for opprydning etter natur-
inngrep som følge av offentlig påbud.

Når skattyter skal oppfylle en realytelse, 
etterlater ordlyden ofte tvil om når det 
skal anses å ha oppstått en «ubetinget for-
pliktelse  til å dekke eller innfri kostna-
den», jf. sktl. § 14–2 andre ledd første 
punktum. Er forpliktelsen til å dekke kost-
nadene ved en ensidig ytelse blitt ubetinget 
allerede når et offentlig påbud mottas? El-

10. Se rskl. § § 4-1 nr. 3. 
11. Se IAS 37.1 a) og 37.3.
12. Se Huneide m.fl., Årsregnskapet i teori og praksis 

2005, 7. utgave, Oslo 2006 s. 438 (pkt. 31.1).
13. Se Ole Gjems-Onstad og Tor S. Kildal, MVA-kom-

mentaren, 3. utg. Oslo 2005 s. 472 hvor bokfø-
ringsreglene tolkes.

ler blir forpliktelsen til å dekke kostnade-
ne først ubetinget i forbindelse med at uli-
ke betalingsforpliktelser oppstår i frem-
tiden når forpliktelsen skal oppfylles? Og 
hva med gjensidig bebyrdende kontrakts-
forhold; oppstår det en ubetinget forplik-
telse for tjenesteyter når bestiller for-
skuddsbetaler?

Det avgjørende spørsmål er hvilken for-
pliktelse lovteksten refererer til: Sikter den 
til den «overordnede» realforpliktelsen 
overfor motparten, eller sikter den til de 
«underliggende» betalingsforpliktelsene 
for ulike direkte og indirekte kostnader 
som oppfyllelsen av realforpliktelsen vil 
medføre i fremtiden? Slike kostnader vil 
typisk være utgifter til lønn, forbruksvarer 
og materialer, kostnader knyttet til virk-
somhetens lokaler og driftsmidler, samt 
kostnader ved kjøp av tjenester fra tredje-
menn som ledd i oppfyllelsen av oppdra-
get.

Etter lovteksten er det forpliktelsen til «å 
dekke eller innfri kostnaden» som er av-
gjørende. Dette kan forstås som en refe-
ranse til skattyters senere faktiske beta-
lingsforpliktelser, og ikke til forpliktelsen 
overfor medkontrahenten eller andre til-
godesette. En slik forståelse underbygges 
av forarbeidenes fokus på skattyters beta-
lingsforpliktelser.14

Den opphevede regelen om forbud mot 
fradrag for avsetninger er også egnet til å 
kaste lys over når kostnadene ved ulike re-
alforpliktelser skal tidfestes. Regelen må 
nemlig oppfattes slik at fradragsføringen 
skulle skje i tråd med realisasjonsprinsip-
pet.15 Av regelens forarbeid følger det at 
tidfesting først skal skje når kostnadene 
«faktisk er pådratt»,16 eller «oppstår».17 
Tidfestingstidspunktet beskrives videre å 
være når «de forventede utgiftene faktisk 
påløper».18 Bruken av «faktisk» i disse 
passusene må forstås som et korrektiv i 
forhold til det tidligere tidspunkt da kost-
nadene regnskapsmessig anses for å opp-
stå. Som det også uttales, fradrag for av-
setninger gis først «når utgiftene kom-
mer».19

Jeg mener altså at lovtekst og forarbeid 
ganske klart trekker i retning av at kostna-
der først er tidfestingsmodne når de en-
kelte betalingsforpliktelsene oppstår. Det 
kan i denne sammenheng knyttes en kom-
mentar til Høyesteretts dom i Shell-sa-

14. Se eksempelvis den generelle omtalen av tidfesting 
av kostnader i Ot.prp. 35 (1990-91) s. 348 hvor det 
uttales at tidfesting skal skje når forpliktelsen til ”å 
utrede utgiften” er blitt ubetinget. 

15. Se Ot.prp. 26 (2005-2006) s. 42 (pkt. 6.4.1.3 B. 
(i)).

ken.20 I dommens premisser legges det 
nemlig til grunn at Shells nedstengnings-
forpliktelse ble ubetinget ved åpningen av 
oljefeltene, og at denne forpliktelsen der-
for var tidfestingsmoden etter realisasjons-
prinsippet.21 Hadde realisasjonsprinsippet 
styrt tidfestingen, ville Shell altså umiddel-
bart fått fradrag for de totale fremtidige 
nedstengningskostnader. Dette ville gitt 
Shell en utilsiktet og ekstremt gunstig 
skatteposisjon, men løsningen er ikke for-
enlig med hvordan realisasjonsprinsippet 
er tolket ovenfor. Selv om det nevnte re-
sonnement synes å ha vært et sentralt støt-
teargument i dommen, var det ikke basert 
på noen inngående fortolkning av realisa-
sjonsprinsippet. Jeg mener det derfor ikke 
er til hinder for den tolkning jeg har lagt 
til grunn ovenfor.

For å avfeie enhver tvil om Shell-dommens 
uttalelser åpner for fradrag for avsetninger 
etter realisasjonsprinsippet,22 ble det fra 
2005 innført et tillegg til realisasjonsprin-
sippet på fradragssiden – populært kalt 
«Lex Shell». Av dette tillegget følger det at 
«det ses bort fra plikt til å utføre, unnlate 
eller tåle noe i fremtiden», jf. sktl. § 14–2 
andre ledd andre punktum. Det er det før-
ste alternativet – plikt til å utføre – som er 
aktuelt for vår problemstilling, og regelen 
feier bort enhver tvil om hvorvidt det er 
realforpliktelsen som sådan som skal tid-
festes. Implisitt er det de faktiske utgiftene 
som skal tidfestes.23 Basert på drøftelsene 
ovenfor innebærer regelen dermed ikke 
noen endring av realisasjonsprinsippet, 
den presiserer kun en noe uklar lovtekst.

Den eneste måten å få umiddelbart fra-
drag for en fremtidig realforpliktelse, ser 
dermed ut til å være via et debitorskifte 
hvor skattyter betaler seg fri fra forpliktel-
sen – i den grad det overhodet er mulig å 
fri seg fra den. Han vil i så fall «konverte-
re» sin forpliktelse fra en realforpliktelse 
til en pengeforpliktelse hvor ubetinget 
plikt har oppstått, og på denne måten 
fremskynde fradraget. Men forutsetningen 
er altså at realforpliktelsen er bortfalt. 
Skal skattyter bare betale for at tredje-
mann skal oppfylle realforpliktelsen, men 
selv fortsatt hefter overfor sin opprinneli-
ge motpart, så vil tidfesting først skje når 
tredjemann presterer sin ytelse.

Som det har fremgått av drøftelsene, skil-
ler realisasjonsprinsippet seg fra regn-

16. Se Ot.prp. 35 (1990-91) s. 158 (pkt. 11.1), s. 360 
(kap. 34) og Innst.O. nr. 80 (1990-91) s. 178 (pkt. 
9.2).

17. Se NOU 1989: 14 s. 158 (pkt. 11.3).
18. Se Ot.prp. 35 (1990-91) s. 159 (pkt. 11.4).
19. Se Innst.O. nr. 80 (1990-91)  s. 111*. 
20. Se Rt. 2004 s. 1921 (Utv. 2005 s. 31). 
21. Se dommens avsn. 53 jf. avsn. 76 og 67.  
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skapsretten på dette feltet. I og med at for-
pliktelser i henhold til gjensidig uoppfylte 
kontrakter ikke føres regnskapsrettslig,24 
så oppstår de mest markerte forskjellene i 
forhold til ensidige realforpliktelser. Men 
også i gjensidig bebyrdende kontraktsfor-
hold vil det kunne oppstå forskjeller i for-
hold til når forpliktelser anses oppstått. 
Har en selger for eksempel mottatt for-
skuddsbetaling, så vil det foreligge en for-
pliktelse som skal balanseføres, men noen 
ubetinget forpliktelse har ikke oppstått 
skattemessig.

Forpliktelser til å unnlate eller tåle
Andre former for realforpliktelser enn 
plikt til å utføre, vil være forpliktelser til å 
unnlate eller å tåle noe. Skattyter skal i sli-
ke tilfeller ikke yte noe i normal forstand, 
men vil måtte tåle kostnader og tap som 
følge av sin forpliktelse. Eksempler på tåle-
plikter kan være plikt til å tåle tap i forbin-
delse med hjemfall eller kontraktsutløp, 
samt garantiforpliktelser. Eksempler på 
unnlatelsesplikter kan være kontraktsretts-
lige konkurranseforbud og negative servi-
tutter som forbyr visse aktiviteter.

Som drøftet ovenfor er det ikke realfor-
pliktelsen realisasjonsprinsippet refererer 
seg til. Dette fremgår nå eksplisitt av presi-
seringen i § 14–2 andre ledd andre punk-

22. Se Ot.prp. 26 (2005-2006) s. 51 (pkt. 6.4.4.4).
23. Se Ot.prp. 26 (2005-2006) s. 51 (pkt. 6.4.4.4).
24. Se IAS 37.1 a) og 37.3.

SHELL-SAKEN: I Høyesteretts dom i Shell-saken 
ble det lagt til grunn at Shells nedstengnings-
forpliktelse ble ubetinget ved åpningen av olje-
feltene, og at denne forpliktelsen derfor var 
tidfestingsmoden etter realisasjonsprinsippet. 
(Foto: Scanstockphoto.com)

tum, hvor det følger at det skal ses bort fra 
«plikt til å  unnlate eller tåle noe i framti-
den». De relevante kostnadene vil typisk 
være tap eller ekstra drifts- og vedlike-
holdskostnader som oppstår som følge av 
forpliktelsen. I mange tilfeller vil det imid-
lertid bare være tale om reduserte inn-
tektsmuligheter, slik at det uansett ikke er 
tale om noe kostnadsfradrag.

For taps vedkommende, vil ubetinget plikt 
til å dekke disse først oppstå når tapet er 
endelig konstatert i forbindelse med øde-
leggelse eller annen realisasjon.25 For and-
re kostnader vil ubetinget plikt oppstå ved 
kjøp av forbruksvarer og tjenester fra 
tredjemann, ved bruk av egne innsatsfak-
torer, eller i form av ensidige utbetalinger. 
Det kan tilføyes at så langt jeg kan bedøm-
me, så endret «Lex Shell» heller ikke her 
realisasjonsprinsippets innhold, men bare 
presiserte det.

Når det gjelder forholdet til regnskapsfø-
ringen, så vil det også på dette området 
kunne oppstå forskjeller fordi regnskaps-
føringen gjerne baserer seg på den over-
ordnede forpliktelsen. Regnskapsføringen 
av såkalte «tapskontrakter» kan illustrere 
dette. Dette er kontrakter hvor foretaket 
må tåle et tap som følge av at utgiftene 
ved å oppfylle forpliktelsene overstiger de 
økonomiske fordelene kontrakten vil ut-
bringe.26 Slike tap skal regnskapsføres når 
de er uunngåelige,27 mens man skatteretts-
lig ikke kan «nette» kontrakten slik. I ste-
det må løpende inntekter og kostnader tid-
festes hver for seg.28

Avsetninger i form av utsatt 
inntekt

I del I av denne artikkelen ble utsatt inn-
tektsføring omtalt i forbindelse med til-
leggsytelser ved salg. Poenget var der at 
den regnskapsmessige teknikken med å ut-
sette periodiseringen av en del av vederla-
get, ofte vil avvike fra tidfesting etter reali-
sasjonsprinsippet. Temaet under dette 
punktet er regnskapsmessig utsatt inn-
tektsføring som følge av forventede kost-
nader eller tap knyttet til transaksjonen. 
Også her oppstår det forskjeller.

Regnskapsrettslig gjøres det i visse tilfeller 
fradrag for forventede kostnader og tap, 

25. Se Innst.O. nr. 80 (1990-91) s. 111* og Lignings-
ABC 2005 s. 1085 (pkt. 3.2). 

26. Se IAS 37.10 og NRS 13 pkt. 7.2.
27. Se IAS 37.10.
28. Se til illustrasjon Utv. 2006 s. 122 flg. (pkt. 2.3.30) 

SFS LN (2003-060LN). 

direkte i inntekter som isolert sett kan an-
ses opptjent, slik at inntekten reduseres. 
Hvis det senere viser seg at kostnadene el-
ler tapet blir lavere enn antatt, inntektsfø-
res differansen. Eksempel på slik utsatt 
inntektsføring kan være salgsvederlag som 
reduseres fordi det tilstås bonusytelser,29 
eller utsatt inntektsføring fordi det er usik-
kert om vederlaget for varer og tjenester 
vil bli betalt.30

Skattemessig må det klare utgangspunktet 
være at man ikke kan nettoføre transak-
sjoner på denne måten. Kostnader og tap 
føres separat når det har oppstått en ube-
tinget forpliktelse til å dekke dem, og det 
oppstår derfor klare avvik mellom den 
skattemessige og regnskapsmessige førin-
gen. Klarest blir disse avvikene når kjøper 
skal motta gratis varer eller tjenester. Som 
for andre realytelser vil kostnaden da først 
tidfestes når ytelsene faktisk presteres.

Når det gjelder utsatt inntektsføring som 
følge av fare for betalingsmislighold hos 
kjøper, så vil dette skattemessig være et 
spørsmål om når man kan innrømmes fra-
drag for tap på vederlagsfordringen. Som 
jeg vil komme tilbake til nedenfor, vil dette 
være når det foreligger et endelig konsta-
tert tap, jf. § 6–2 andre ledd.

En særlig form for utsatt inntektsføring 
som også skal nevnes her, er hvor utgiftene 
som er tilknyttet transaksjonen, ikke kan 
måles på en pålitelig måte. Det skal da 
skje en form for omvendt sammenstilling 
ved at inntektsføringen utskytes til kostna-
dene kan måles pålitelig.31 For skattemes-
sige formål må man imidlertid bedømme 
postene hver for seg; ubetinget rett til ve-
derlaget oppstår uavhengig av når de til-
hørende kostnadene tidfestes.

Usikre poster
I mange tilfeller vil det herske usikkerhet 
om størrelsen på den inntekt eller kostnad 
som er tidfestingsmoden. For eksempel vil 
størrelsen på et erstatnings- eller vederlags-
krav kunne være omtvistet, eller det kan 
være fremsatt krav om prisavslag. Det kan 
også herske usikkerhet om skattyter over-
hodet har en rett til inntekten, eller plikt til 
å dekke kostnaden, for eksempel fordi det 
er omtvistet om vilkårene for erstatning 
foreligger eller om skattyter er bundet av 
en kontrakt. De siste tilfeller vil jeg omtale 

29. Se IAS 18.10 og Huneide 2006 s. 427 (pkt. 
30.1.1)..

30. Se IAS 18.14, 18.18, 18.20, 18.22 og NRS (D) 
Regnskapsføring av inntekt pkt. 2.4.

31. Se IAS 18.14, 18.19 og 18.20.
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som «usikre inntekter/kostnader», mens 
jeg vil omtale de første som «inntekter/
kostnader med usikkert omfang».

Problemet i forhold til begge typene usik-
kerhet er at man ikke vet om – eller hva – 
man skal tidfeste, siden usikkerheten først 
vil bli avklart en gang i fremtiden. Spørs-
målet i første omgang blir da om ubetinget 
rett eller plikt først oppstår når usikkerhe-
ten blir avklart. I motsatt fall vil man måt-
te basere tidfestingen på en skjønnsmessig/
prejudisiell vurdering, foretatt av skattyter 
og/eller ligningsmyndighetene.

Realisasjonsprinsippet må antagelig tolkes 
slik at avklaring av skattyters rett eller 
plikt ikke er en betingelse som hindrer at 
ubetinget rett eller plikt er oppstått. Tradi-
sjonell obligasjonsrettslig teori har sett en 
slik avklaring som en avklaring av en alle-
rede etablert rettstilstand, og et slikt syns-
punkt er også lagt til grunn i forarbeidene 
til realisasjonsprinsippet. Det uttales der 
at erstatninger prinsipielt skal tidfestes på 
tidspunktet for den skadevoldende hand-
ling, selv om omfanget er usikkert.32

Hvis vi da først ser på poster med usikkert 
omfang, så er utgangspunktet altså at 
usikkerheten ikke i seg selv er en betingel-
se som utsetter tidfestingen. Det følger 
imidlertid av forarbeidene at erstatnings-
krav likevel ikke skal tidfestes før omfan-
get er endelig fastslått.33 Begrunnelsen for 
dette er pragmatisk, det er hensiktsmessig 
rent praktisk. Selv om en slik utsettelse 
strider mot lovteksten, må den unntaksre-
gel forarbeidene oppstiller anses som gjel-
dende rett for tidfesting av erstatningskrav 
både på inntekts- og fradragssiden.

Spørsmålet er da om unntaksregelen for 
erstatningskrav med usikkert omfang, 
også får anvendelse på andre poster med 
usikkert omfang. Dette vil for eksempel 
være aktuelt hvor vederlaget er knyttet 
opp mot ennå ikke fastsatte parametere, 
eller skal fastsettes av utenforstående. Vi-
dere vil det være behov for en slik regel 
når det tvistes om hvilket vederlag som er 
avtalt, eller hvor det er reist krav om pris-
avslag eller erstatning.

Den usikkerhet som består i disse tilfeller, 
må generelt anses å skape minst like store 
praktiske problem ved tidfestingen, som 
for erstatninger. Forarbeidenes unntaksre-
gel er da også lagt til grunn som generell 

32. Se Ot.prp. 35 (1990-91) s. 107 (pkt. 5.3.2). Syns-
punktet gjenfinnes også i Høyesteretts dom i X 
Eiendom-saken vedrørende aksjevederlag med 
usikkert omfang, se Rt. 2006 s. 333, Utv. 2006 s. 
501 (avsn. 40).

33. Se Ot.prp. 35 (1990-91) s. 107 (pkt. 5.3.2) og s. 
347 (kap. 34).  

regel i det som må anses som etterarbeid 
til realisasjonsprinsippet. Finansdeparte-
mentet uttaler der at man ved mangelsinn-
sigelser kun skal inntektsføre «den uom-
tvistede del av vederlaget».34

Høyesteretts dom i X Eiendom-saken,35 
kan imidlertid synes å legge til grunn at 
man ikke kan utsette tidfestingen av 
vederlag man har ervervet rett til, men 
som har usikkert omfang. Saken gjaldt et 
tilleggsvederlag i forbindelse med et aksje-
salg i 2001, men som først kunne beregnes 
etter at årsregnskapet var avlagt vinteren 
2002. Høyesterett kom til at vederlaget 
skulle tidfestes senest ved utløpet av 2001, 
selv om det på dette tidspunkt hadde 
uvisst omfang.36

Slik jeg ser det, kan dommen imidlertid 
ikke anses som et prejudikat for at man 
ikke kan anvende forarbeidenes unntaks-
regel på annet enn erstatninger. Dommen 
drøfter ikke unntaksregelen, og resultatet 
må etter min mening forstås i lys av at ve-
derlagets omfang ble avklart før selvangi-
velsen for 2001 ble innsendt. De praktiske 
problem usikkerheten skapte, ble dermed 
ikke satt på spissen. Jeg tror resultatet ville 
blitt annerledes hvis selger hadde måttet 
vente enda et år før vederlaget ble fastsatt.

En uttalelse fra Skattedirektoratet fra 
2002, vedrørende tidfesting av aksjeveder-
lag i forbindelse med tvangsinnløsning, 
støtter for øvrig det syn at tidfestingen 
først skal skje når vederlagets størrelse er 
endelig fastslått.37 Mitt standpunkt er der-
for at det er grunnlag for å gi forarbeide-
nes unntaksregel generell anvendelse, men 
slik at det må gjelde visse begrensninger 
for regelens rekkevidde, jf. nedenfor.

Spørsmålet er da om ikke unntaksregelen 
også må gis anvendelse hvor det er usik-
kert om det overhodet har oppstått en rett 
eller plikt. Usikkerheten kan da bestå i at 
det er usikkert om en viss hendelse har 
inntrådt, eller hvorvidt det påberopte 
rettsgrunnlaget hjemler en rett eller plikt 
for skattyter. I slike tilfeller er det usikkert 
om posten overhodet er tidfestingsmoden, 
og de praktiske hensyn som begrunner 
unntaksregelen, slår til for fullt – og kan-
skje i enda sterkere grad enn ved beløps-
messig usikkerhet. Uttalelsen i etterarbei-
dene om mangelsinnsigelser, nevnt oven-
for, må anses å støtte utsatt tidfesting i sli-
ke tilfeller.

34. Se Innst. O. nr. 47 (1991-92) s. 97 (brev til Høyres 
stortingsgruppe av 12.12.91). 

35. Se Rt. 2006 s. 333, Utv. 2006 s. 501. 
36. Se Rt. 2006 s. 333, Utv. 2006 s. 501 (avsn. 40).
37. Se Skattenytt 4/2002 s. 359-360 (SkN 02-071).

Mitt standpunkt er etter dette at tidfestin-
gen av usikre poster skal utstå til det er en-
delig fastslått hvilken rett eller plikt skatt-
yter har. Slik avklaring vil typisk skje ved 
endelig dom, endelig vedtak eller bindende 
avtale.

Hvis usikkerheten bare knytter seg til en 
del av beløpet, skal tidfestingen kun utset-
tes for denne del. For å unngå at unntaks-
regelen om utsatt tidfesting benyttes i spe-
kulasjonsøyemed, bør tidfestingen heller 
ikke utsettes hvis det ikke hersker rimelig 
tvil om skattyters rett eller plikt.38 Men så-
fremt det hersker slik tvil, mener jeg tid-
festingen skal utsettes.

Generelt bør ikke unntaksregelen ha len-
gre rekkevidde enn formålet – de praktiske 
hensyn – tilsier. Det kan derfor argumente-
res for at avklaring som skjer etter inn-
tektsårets utgang, men før eller under lig-
ningsbehandlingen, bør medføre at inn-
tekts- eller fradragsposten likevel tidfestes. 
Jeg mener resultatet i X Eiendom-saken 
må ses under denne synsvinkelen.

Sett fra skattyters ståsted er det imidlertid 
et klart behov for et forutberegnelig skjæ-
ringspunkt i forhold til når avklaring må 
ha skjedd for at posten skal tas med i selv-
angivelsen. Han risikerer nemlig å bli ilagt 
tilleggsskatt hvis han misforstår reglene. 
Sett i lys av X Eiendom-saken kan selv-
angivelsesfristen da fremstå som et nærlig-
gende skjæringspunkt, i den forstand at 
tidfestingen ikke utsettes hvis avklaring 
skjer før dette tidspunkt. Men hensett til 
at selvangivelsen kan leveres lang tid i for-
veien, og at fristene varierer i forhold til 
leveringsmåte, så er et slikt skjærings-
punkt lite egnet. Jeg mener derfor at tid-
festingen bør utsettes for poster som er 
usikre ved utløpet av inntektsåret. Men 
det er mulig X Eiendom-saken må anses å 
ha presedensvirkninger her.

I de tilfeller hvor misligholdsinnsigelser 
fremsettes i et senere inntektsår enn det 
året transaksjonsvederlaget ble tidfestet i, 
står man overfor den motsatte situasjon: 
En post som opprinnelig fremsto som sik-
ker, har senere blitt usikker. Spørsmålet er 
da om fremsettelsen av misligholdsinnsi-
gelsen i seg selv bør medføre at man går 
tilbake og endrer den opprinnelige ligning. 
Som jeg vil komme tilbake til nedenfor, er 
det klart nok at det foreligger et krav på 
korreksjon når det er endelig fastslått om, 

38. Sml. Utv. 2002 s. 193 flg. (pkt. 3.2.12) og Almvik 
m.fl., Bedriftsbeskatning i praksis, 3. utgave, Oslo 
2006 s. 658-659 hvor det i en sak fra SFS 
(SFS2000-001LBH) ble lagt til grunn at unntaksre-
gelen ikke fikk anvendelse fordi det var sikkert at 
selger hadde krav på det aktuelle beløp. 
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og eventuelt i hvilket omfang, det blir en 
vederlagsreduksjon. Korrigerer man alle-
rede i forbindelse med fremsettelsen av 
innsigelsen, risikerer man flere runder med 
endringer etter hvert som usikkerheten av-
klares. Jeg mener man derfor må utsette 
korreksjonen til avklaring har skjedd, selv 
om det da vil oppstå en forskjellsbehand-
ling i forhold til de tilfeller hvor mislig-
holdsinnsigelsen fremsettes i det opprinne-
lige tidfestingsåret.

En konsekvens av unntaksregelen er at tid-
festingen vil kunne bli utsatt i atskillige år. 
I de tilfeller hvor skattyter enten har mot-
tatt a-kontobetalinger, eller har foretatt a-
kontobetalinger, vil dette kunne gi urimeli-
ge resultater. Jeg mener det derfor er 
grunnlag for å operere med et subsidiært 
kontantprinsipp, slik at mottatte betalin-
ger skattlegges, og foretatte betalinger kan 
fradras. Dette er basert på formålsbetrakt-
ninger: For det første fordi realisasjons-
prinsippet ikke var ment å gi «dårligere» 
løsninger enn kontantprinsippet. Og der-
nest fordi de praktiske hensyn som tilsier 
utsettelse, ikke slår til for slike betalinger. I 
tillegg oppnår man en mellomløsning som 
ligger nærmere realisasjonsprinsippet, 
sammenlignet med unntaksregelen.

Et slikt subsidiært kontantprinsipp vil tid-
ligst komme til anvendelse når inntektene 
og kostnadene ellers ville vært tidfestings-
modne etter realisasjonsprinsippet. Gjel-
der usikkerheten hvorvidt det er oppstått 
rett eller plikt, kan dette ikke fastslås, men 
det må her være tilstrekkelig å bygge på at 
skattyters pretensjon har gitt seg utslag i 
en inn- eller utbetaling.

Når det gjelder den regnskapsrettslige be-
handlingen av usikre poster, avviker denne 
til dels markert fra slik realisasjonsprinsip-
pet er tolket her. Regnskapsreglene er vi-
dere asymmetrisk mellom inntekts- og fra-
dragssiden, hvilket ytterligere kompliserer 
bildet.

Regnskapsføringen av usikre inntekter av-
henger av om selve retten til inntekten er 
usikker, eller om den bare har usikkert 
omfang. I det siste tilfellet, altså ved usik-
kert omfang, vil regnskapsføringen skje 
ved at inntekten estimeres, såfremt den 
kan måles pålitelig.39 Den regnskapsmessi-
ge periodiseringen skjer dermed før den 
skattemessige.

Er det derimot selve retten til inntekten 
som er usikker, bedømmes den som en be-
tinget eiendel.40 Det klare utgangspunktet 
er da at inntekten ikke skal regnskapsfø-

39. Se IAS 18.9 og NRS 13 pkt. 6. 
40. Se IAS 37.10 jf. 37.32 og NRS 13 pkt. 6.

res.41 Men er det «så godt som sikkert» at 
den vil realiseres, så skal føring likevel 
skje.42 Dette er et strengt kriterium hvor 
det kreves svært høy grad av sannsynlig-
het.43

Både utgangspunktet om at periodiserin-
gen utsettes ved usikker rett, og unntaket 
om at inntekten likevel skal føres hvis det 
er tilnærmet sikkert at man har et retts-
krav, harmonerer med den skatterettslige 
behandlingen. Ved ligningen vil det derfor 
være av interesse om den usikre inntekten 
er ført regnskapsmessig, fordi dette kan 
indikere at det ikke er rimelig tvil om at 
skattyter har rett til inntekten. Men her 
som ellers må man ta høyde for at det gjel-
der ulike regelsett, slik at det ikke kan 
være avgjørende om inntekten er regn-
skapsført eller ikke.

Regnskapsføringen av usikre kostnader er, 
på linje med usikre inntekter, også basert 
på et skille mellom hvorvidt det er belø-
pets omfang som er usikkert, eller selve 
forpliktelsen. Hvis beløpet er usikkert, fø-
res det en avsetning etter beste estimat, så-
fremt den kan måles pålitelig.44 Usikkert 
vederlag for mottatte varer eller tjenester 
estimeres også, men forpliktelsen føres 
som «påløpte utgifter» – og altså ikke som 
en avsetning.45 I begge tilfeller vil fra-
dragsføringen dermed være fremskutt i 
forhold til den skattemessige tidfestingen.

Er det derimot selve forpliktelsen som er 
usikker, så skal det foretas en bedømmelse 
av om det er overveiende sannsynlig at det 
foreligger en eksisterende plikt eller ikke.46 
Det typiske eksempelet på en slik situasjon 
vil være at det er omtvistet hvorvidt det 
foreligger en forpliktelse, og at dette vil bli 
avklart i en rettssak. Man må i så fall vur-
dere det mest sannsynlige utfallet av rett-
saken.47 Er det overveiende sannsynlig at 
det foreligger en eksisterende plikt, skal 
det føres en avsetning.48 I så fall vil det 
skje en fremskutt fradragsføring i forhold 
til skatteretten.

For det tilfelle at det er mindre sannsynlig 
at det foreligger en eksisterende plikt, så 
skal det ikke føres noen forpliktelse, men 
kun gis opplysninger i notene.49

Når det gjelder den regnskapsmessige ter-
minologien i forhold til usikre forpliktel-
ser, må man være oppmerksom på at den-

41. Se IAS 37.31 og NRS 13 pkt. 6.
42. Se IAS 37.33.
43. I NRS 13 pkt. 3.2 anses uttrykket å tilsvare en 

sannsynlighet på nær 100 %.
44. Se IAS 37.36 og NRS 13 pkt. 4.3.
45. Se IAS 37.11 b).
46. Se IAS 37.15 og NRS 13 pkt. 3.1 jf. pkt. 4.2. 
47. Se IAS 37.16.

ne er forskjellig i IAS 37 og NRS 13. I hen-
hold til NRS 13 er slike forpliktelser om-
talt som «betinget forpliktelse», uavhengig 
av sannsynligheten for at det foreligger en 
eksisterende plikt.50 Etter IAS 37 vil det 
derimot bare foreligge en «betinget for-
pliktelse» hvis det er sannsynlighetsover-
vekt for at det ikke eksisterer en plikt.51 I 
motsatt fall foreligger det en «forpliktel-
se».52

Vilkår og betingelser

Utgangspunkt
På det tidspunkt hvor inntekter og kostna-
der normalt anses som tidfestingsmodne 
etter realisasjonsprinsippet, vil det kunne 
hefte vilkår eller betingelser ved inntekten 
eller kostnaden. Med dette menes at hele 
eller deler av inntekten eller kostnaden 
ikke vil bli betalt eller må refunderes hvis 
visse omstendigheter oppstår. Et aksjesalg 
kan for eksempel være betinget av konkur-
ransemyndighetenes godkjenning.53 Spørs-
målet blir da om betingelsene innebærer at 
det likevel ikke foreligger en ubetinget rett 
eller plikt, og at tidfestingen i så fall må ut-
stå til betingelsens utfall er avklart.

48. Se IAS 37.16 a) og NRS 13 pkt. 4.1.
49. Se IAS 37.16 b) og NRS 13 pkt. 5.
50. Se NRS 13 pkt. 3.1.
51. Se IAS 37.16 b).
52. Se IAS 37.15 jf. 37.10.

RETT ELLER OMFANG: Regnskapsføringen av 
usikre inntekter avhenger av om selve retten til 
inntekten er usikker, eller om den bare har 
usikkert omfang. (Foto: Scanstockphoto.com)

53. Se til illustrasjon sakene omtalt i Utv. 2005 s. 162 
flg. pkt. 2.3.5 (SFS 2002-007LN og 2002-008LN).
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Lovtekstens uttrykk «ubetinget» synes 
umiddelbart å tale for utsatt tidfesting. 
Men som fremhevet i del I av artikkelen 
kan ikke lovteksten tolkes bokstavelig. 
Det kan ikke kreves at alle forhold som 
kan påvirke inntekten eller kostnaden må 
være avklart før tidfesting kan skje. Man 
må derfor også her trekke en grense mel-
lom de betingelsene som virker utsettende 
på tidfestingen, og dem som ikke gjør det.

Å finne en brukbar løsning på dette pro-
blemet er etter min mening det vanskelig-
ste temaet i forhold til realisasjonsprinsip-
pet. Problemstillingen er kompleks, og ut-
fordringen er å finne en tilnærmingsmåte 
som harmonerer med hensynene bak reali-
sasjonsprinsippet, og som gir mest mulig 
konsistente løsninger.

Rettskildematerialet er svært begrenset og 
gir liten veiledning. I denne sammenheng 
skal det særskilt bemerkes at Høyesteretts 
dom i X Eiendom-saken, som gjaldt tidfes-
tingen av et betinget tilleggsvederlag, ikke 
gav noen avklaring.54 Retten tok nemlig 
ikke stilling til om ubetinget rett oppstod 
ved selve aksjesalget, eller først når betin-
gelsen ble oppfylt senere samme år. Man 
konstaterte bare at en ubetinget rett «i alle 
fall» hadde oppstått ved utløpet av inn-
tektsåret.55

Siden betingelser skaper usikkerhet i for-
hold til skattyters rett eller plikt, kan det 
spørres om man ikke kan benytte unntaks-
regelen for usikre poster. I så fall må tid-
festingen utsettes til betingelsens skjebne 
er avklart. Det er imidlertid praktiske hen-
syn som begrunner unntaksregelen, og dis-
se slår ikke til her. Tolkningsmessig usik-
kerhet må det nemlig ses bort fra.

Et spørsmål som oppstår, er om man kan 
bygge på den privatrettslige lære om skil-
let mellom suspensive (utsettende) og reso-
lutive (opphørende) betingelser. Suspensi-
ve betingelser har den virkning at rett eller 
plikt først oppstår når betingelsen oppfyl-
les, mens resolutive betingelser ikke hind-
rer at rett eller plikt etableres, men kan 
medføre at disse posisjonene senere faller 
bort. Problemet med disse uttrykkene er 
imidlertid at man ikke kan bygge på dem 
som sådanne. De er kun betegnelser på to 
ulike virkninger betingelser kan ha, og 
dette må derfor først fastlegges.56 Når en 
betingelse fremstår som suspensiv, vil årsa-
ken til dette ofte være at den er formulert 

54. Se Rt. 2006 s. 333, Utv. 2006 s. 501.
55. Se Rt. 2006 s. 333, Utv. 2006 s. 501 (avsn. 40).
56. Se Lignings-ABC 2005 s. 1085 (pkt. 3.2) som bru-

ker uttrykkene som hjelpebegrep. Det presiseres 
hva man mener med uttrykkene i vår kontekst, og 
det fremholdes også at klassifiseringen i en del til-
feller er vanskelig. 

på en viss måte. Det er imidlertid ikke der-
med gitt at betingelsen virker utsettende 
på skattyters rett til vederlag, eller plikt til 
å dekke en kostnad.

Det er altså ingen «enkle» løsninger på 
problemstillingen vår, men i forhold til to 
typer betingelser mener jeg det er ganske 
klart hvordan løsningene må bli etter rea-
lisasjonsprinsippet. Den første gruppen er 
de betingelser som det etter forarbeidene 
skal ses bort fra fordi de «nærmest har ka-
rakter av en formsak».57 Dette tolker jeg 
dit hen at betingelser som for alle praktis-
ke formål vil bli oppfylt, ikke utsetter tid-
festingen.

Den andre typen betingelser hvor løsnin-
gene synes klar, er hvor betingelsene gjel-
der fremtidige omstendigheter som kan-
skje aldri vil inntre. Skal betaling skje 
først, vil betingelsen innebære at inntekten 
eller kostnaden kanskje aldri faller bort, 
og betingelsen kan da ikke virke utsetten-
de på tidfestingen. I motsatt fall ville man 
risikere at skattyter aldri blir skattlagt el-
ler får fradrag.

Skal betaling derimot skje etter at den 
fremtidige omstendigheten har inntrådt, 
vil betingelsen måtte utsette tidfestingen. 
Hvis ikke risikerer man å beskatte inntek-
ter som aldri innvinnes, eller å gi fradrag 
for kostnader som aldri oppofres.

Disse klare løsningene er unntakstilfeller, 
hvilket innebærer at det knytter seg tvil til 
de løsningene som skisseres i fortsettelsen. 
Min innfallsvinkel til tolkningen er at det 
må vurderes om de begivenheter som be-
tingelsene peker mot, må ha inntrådt for 
at skattyters rett eller plikt kan anses opp-
stått. Alternativt om rett og plikt må anses 
oppstått, men slik at begivenhetene kan 
føre til et senere bortfall av disse posisjo-
nene. I så fall vil man måtte korrigere lig-
ningen senere.

Et problem ved denne grensedragningen er 
at man ofte intuitivt legger vekt på om be-
taling skal skje før eller etter at betingelsen 
oppfylles. Et hovedformål bak realisa-
sjonsprinsippet var at tidfestingen skal 
skje uavhengig av når forfall eller betaling 
skjer, og det klare utgangspunktet må der-
for være at man ser bort fra slike forhold. 
Men som vist ovenfor, og som jeg vil kom-
me tilbake til, mener jeg at det i tvilstilfelle 
må kunne ses hen til forfallstidspunktet 
ved vurderingen av hvilke virkninger en 
betingelse skal anses å ha. Dette gjelder 
først og fremst deler av salgsvederlag som 
knytter seg til andre hendelser enn skatt-

57. Se Ot.prp. 35 (1990-91) s. 347.

yters oppfyllelse, samt ensidige ytelser/for-
pliktelser.

Siden de videre drøftelsene har relevans 
for skattytere på begge sider i kontrakts-
forholdene, vil jeg ikke omtale noen av 
partene som skattyter. Drøftelsene vil rik-
tignok i hovedsak beskrives fra selgers/
yters synsvinkel, men meningen er at løs-
ningene motsvarende skal kunne legges til 
grunn for skattytere i kjøper- eller bestil-
lerposisjon.

Salg
Ved salg står vi overfor en situasjon hvor 
selger har oppfylt fra sin side, og dermed 
ellers ville hatt ubetinget rett til sitt veder-
lag. Spørsmålet er da om betingelsen må 
være oppfylt før selger kan anses å ha opp-
tjent rett til sitt vederlag.

Betingelsene gjelder som regel salgsobjek-
tets kvalitet eller egenskaper: Et aksjesalg 
er for eksempel betinget av at konkurran-
semyndighetene godkjenner det, et tomte-
salg er betinget av at en reguleringsplan 
godkjennes, eller et varesalg er betinget av 
vellykket installasjon. Betingelsene kan 
også gå ut på at visse negative hendelser 
ikke inntrer; et eiendomssalg er for eksem-
pel betinget av at bygningsmassen ikke 
vedtas som verneverdig. Sammenhengen 
mellom betingelsen og salgsobjektet i disse 
tilfellene kan da tale for at betingelsen må 
være oppfylt for at selger skal anses å ha 
oppfylt fra sin side, og betingelsen vil i så 
fall virke utsettende på tidfestingen.

Jeg mener det likevel må være avgjørende 
at vederlaget først og fremst knytter seg til 
det leverte salgsobjektet. Prinsippet om yt-
else mot ytelse taler da for at vederlaget er 
opptjent. Salget vil praktisk sett kunne ha 
gitt fulle rettsvirkninger på dette stadium: 
En kjøper av aksjer vil for eksempel kunne 
oppebære både økonomiske og organisa-
toriske rettigheter frem til betingelsens av-
klaring. Ser man på kontraktsavviklingen 
under ett, synes jeg det da er mer nærlig-
gende å se det slik at den vederlagsutløsen-
de begivenhet har inntrådt, enn at det er 
den fremtidige omstendighet som betingel-
sen peker mot som er vederlagsutløsende.

Forholdet bærer etter min mening mest 
preg av at kjøper har sikret seg en ekstra-
ordinær hevningsrett via betingelsen. Inn-
til videre er salget fullført, men betingelsen 
kan medføre et restitusjonsoppgjør hvor 
avtalen «reverseres». Dette har sterkest 
parallell til andre vilkår for kontraktsbort-
fall, som mislighold og bristende forutset-
ninger. Min konklusjon er derfor at ut-
gangspunktet ved salg er at vederlaget an-
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ses opptjent uavhengig av betingelsen, og 
at den således ikke utsetter tidfestingen.58

I mange tilfeller vil det bare være en del av 
vederlaget som det knytter seg betingelser 
til. Betingelsen kan for eksempel fungere 
som en slags prisavslagsklausul, i den for-
stand at en del av vederlaget skal refunde-
res om visse forutsetninger ikke slår til. Et 
typeeksempel kan være et aksjesalg med 
en form for earn-out, hvor deler av veder-
laget skal tilbakebetales om visse resultat-
mål ikke oppnås. I slike tilfeller mener jeg 
at hele vederlaget fortsatt må anses knyttet 
til den overførte salgsgjenstanden, og at 
likheten er størst med andre vilkår for 
mislighold som ikke utsetter tidfestingen. 
Ligningstekniske hensyn taler også for 
umiddelbar beskatning, fordi det i motsatt 
fall vil være vanskelig å følge med når den 
resterende del av vederlaget skal tidfestes, 
siden betaling allerede har skjedd. Hele ve-
derlaget bør derfor tidfestes ved salget.59

Utløses imidlertid tilleggsvederlaget først 
når betingelsen er oppfylt, blir spørsmålet 
om betingelsen utgjør en selvstendig opp-
tjeningsbegivenhet. Hvis betingelsen er 
knyttet til en kvalitativ forbedring, eller 
andre usikre egenskaper ved salgsgjenstan-
den, så taler dette for at tilleggsvederlaget 
først opptjenes når disse egenskapene 
foreligger. Et eiendomssalg hvor et til-
leggsvederlag utløses hvis en omregulering 
vedtas, kan tjene som illustrasjon på en 
slik avtale. Situasjonen i X Eiendom-sa-
ken, hvor tilleggsvederlaget først skulle ut-
løses hvis et visst resultat ble oppnådd, 
kan også tjene som illustrasjon her.60 Selv 
om forskjellen fra de betingelsene som ble 
ansett som prisavslagsklausuler ovenfor, 
strengt tatt bare er en annen regulering av 
oppgjørsmekanismen, så mener jeg dette 
endrer avtalenes karakter såpass at jeg her 
vil anse vederlaget for å gjelde to forskjel-
lige forhold, og at tidfestingen derfor skjer 
i to trinn.61

I andre tilfeller vil tilleggsvederlag kunne 
bli utløst av andre hendelser i fremtiden 
enn forhold ved salgsobjektet. Det kan for 
eksempel avtales at en del av vederlaget 
først utløses hvis selger overlever en viss 
«pensjonsalder». Selger gir da avkall på en 
del nå, mot en mulighet til kanskje å få 
enda mer siden. Selv om det er salget som 
gir grunnlag for de fremtidige utbetalinge-
ne, vil de likevel ikke utløses om ikke alde-
ren oppnås. Tilleggsvederlaget får da preg 

58. I samme retning, Zimmer, Lærebok 2005 s. 306 
og Lignings-ABC 2005 s. 1085 (pkt. 3.2). 

59. Se Ole Gjems-Onstad, Norsk bedriftsskatterett, 6. 
utgave, Oslo 2003 s. 1189.

60. Se Rt. 2006 s. 333, Utv. 2006 s. 501. 
61. Sml. Ole Gjems-Onstad, Norsk bedriftsskatterett, 

6. utgave, Oslo 2003 s. 1189.

av å være en form for ensidig ytelse som 
utløses ved en separat begivenhet. Det kan 
derfor argumenteres for at betingelsen må 
ses på som et vilkår for opptjening, og at 
tidfestingen derfor må utsettes.62 Men det 
er mulig man her går formålet for nære; et 
sentralt formål med realisasjonsprinsippet 
var å unngå at beskatningen av salgsveder-
lag ble skjøvet langt inn i fremtiden.63 
Imidlertid vil vederlaget kunne være av 
usikkert omfang, hvilket uansett tilsier ut-
satt tidfesting.

Som drøftelsene viser, er det ikke noe lo-
gisk eksakt skille mellom betingelser for 
vederlagsopptjening og betingelser for 
vederlagsforspillelse, fordi begge deler an-
går hva selger til syvende og sist sitter 
igjen med. Man er likevel tvunget til å 
foreta et skille. Den form partene har 
valgt, for eksempel i forhold til oppgjørs-
måte, vil da kunne bli avgjørende. Det må 
da erkjennes at selv om løsningene i gren-
setilfeller kan fremstå som noe vilkårlig, 
vil de likevel kunne være de beste prinsipi-
elt sett.

Avslutningsvis under dette punktet skal 
det knyttes noen kommentarer til tidfes-
tingen av tap. Det styrende prinsipp for 
tidfesting av tap er at det må være endelig 
konstatert.64 Dette innebærer at hvis det er 
tidfestet et minstevederlag, og det fortsatt 
kan utløses et tilleggsvederlag, så kan det 
ikke fradragsføres noe tap. Men er det 
klart at det totale vederlag uansett vil bli 
mindre enn inngangsverdien, så kan denne 
differansen tidfestes straks. Det følger av 
dette at avklaring av tapets omfang vil 
kunne skje i flere omganger, og tapet vil da 
også måtte tidfestes etter hvert.

Løpende ytelser
Ved løpende ytelser kan man til en viss 
grad bygge på den kontraktrettslige lære 
om resultatforpliktelser ved bedømmelsen 
av betingelser. Karakteristisk for slike er at 
yters prestasjon må nå et visst mål, og hvis 
målet ikke nås, har han ikke rett til veder-
lag. Betingelsen gjelder dermed veder-
lagsopptjeningen, og yters vederlag skal 
derfor ikke tidfestes før resultatet er nådd. 

62. Motsatt Skattedirektoratets bindende forhåndsut-
talelse avgitt 19.10.06 (BFU 48/06) som for en lig-
nende avtale la til grunn at hele vederlaget skulle 
tidfestes på salgstidspunktet. Drøftelsen går ikke 
inn på om dette alminnelige utgangspunktet må 
fravikes fordi det forelå en særskilt betingelse. Vur-
deringen kan forstås i lys av at salget skulle skje til 
et selskap som selger og hans barn eide, og at utsatt 
tidfesting i et slikt tilfelle ville gå formålet for nære. 
Det savnes for øvrig en drøftelse av om tilleggs-
vederlaget er ”pensjonsinntekt”, jf. sktl. § 14-3 før-
ste ledd. I så fall er det kontantprinsippet som 
regulerer tidfestingen. 

Som nevnt i del I av artikkelen vil provi-
sjonsbaserte tjenester være et eksempel på 
dette.

Man kan også tenke seg et leieforhold som 
er betinget av at utleier foretar en oppgra-
dering innen en viss tid. Hvis det da er slik 
at leieforholdet bortfaller retroaktivt, i 
den forstand at skattyter ikke vil ha plikt 
til å betale leie for noen periode, må betin-
gelsen anses å innebære en resultatforplik-
telse for utleier. Tidfesting skal da først 
skje når betingelsen er oppfylt.

Innskuddsavtaler med bindingstid kan 
også være illustrerende her, fordi retten til 
en høyere rente er betinget av at innskud-
det blir stående i en viss periode. Innsky-
ters motytelse for å få rett til differansen 
mellom den alminnelige og den høyere 
renten, er da ikke bare å la innskuddet bli 
stående, men også å la det bli stående ut 
bindingstiden. Betingelsen må derfor anses 
å gjelde vederlagsopptjeningen, slik at den 
virker utsettende på tidfestingen.65

Gjelder betingelsen bare en del av vederla-
get, og ikke er direkte knyttet opp mot 
yters oppfyllelse, blir det mer usikkert 
hvilken virkning betingelsen må anses å 
ha. Antagelig vil man da måtte se hen til 
om forfall er før eller etter betingelsens 
oppfyllelse.

Et eksempel kan være bonusutbetalinger 
til mannskapet på et skip, som er betinget 
av at skipet holdes skadefritt over en viss 
periode. Dette er delvis utenfor mannska-
pets herredømme, og plikten til å betale 
bonusen er derfor ikke direkte knyttet opp 
mot de ansattes prestasjoner. Blir bonusen 
først utbetalt ved periodens utløp, så får 
betingelsen preg av å være et vilkår for på-
dragelse, og må anses for å utsette tidfes-
tingen. Utbetales bonusen derimot løpen-
de som en del av lønnen i perioden, men 
med forbehold om at den vil kunne kreves 
tilbake, må det antas at betingelsen ikke 
påvirker pliktpådragelsen. Tidfestingen 
må i så fall skje løpende.

Gjelder betingelsen andre former for pris-
justering eller avkorting som følge av et-
terfølgende forhold, vil betingelsen også få 
preg av å gjelde vilkår for vederlagsbort-
fall. Den vil da ikke virke utsettende på 
tidfestingen. Hvis en IT-konsulent for ek-
sempel må tåle avkorting av sitt honorar 
hvis det oppstår funksjonsmangler hos be-
stiller innen en viss periode, må det antas 

63. Se Ot.prp. 35 (1990-91) s. 105 (pkt. 5.3.1).
64. Se Innst.O. nr. 80 (1990-91) s. 111* og Lignings-

ABC 2005 s. 1085 (pkt. 3.2). 
65. Se Lignings-ABC 2005 s. 1085 (pkt. 3.2).
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at dette ikke virker utsettende på tidfestin-
gen av honoraret.

Ensidige ytelser/forpliktelser
Når det gjelder ensidige ytelser; for eksem-
pel utbytte, tilskudd og kostnader som føl-
ge av offentlige pålegg, bygger retten eller 
plikten på en ensidig disposisjon. Resonne-
mentene ovenfor i forhold til gjensidig be-
byrdende forhold kan da ikke benyttes. Jeg 
mener det da normalt vil være avgjørende 
for tidfestingen om forfall er før eller etter 
betingelsens oppfyllelse.

Er et tilskudd for eksempel betinget av at 
visse kostnader er oppstått for mottaker, 
og skal tilskuddet først utbetales da, må 
det antas at betingelsen virker utsettende 
på tidfestingen. Blir tilskuddet derimot ut-
betalt straks, men skal tilbakebetales hvis 
kostnadene ikke oppstår innen en viss 
periode, vil betingelsen ikke utsette tidfes-
tingen. For offentlige tilskudd tillater man 
imidlertid i praksis at tidfestingen utsettes 
til det året hvor kostnaden påløper.66

I mange tilfeller knytter det seg et element 
av gjensidighet ved det som er ensidige yt-
elser eller forpliktelser. Et eksempel kan 
være et oljeselskap som yter tilskudd til 

66. Se Lignings-ABC 2005 s. 1127 (pkt. 2).

etablering av en bensinstasjon, men på vil-
kår om at denne ikke legges ned før et 
visst tidspunkt. Tilskuddet får da et visst 
preg av være et vederlag for motpartens 
oppfyllelse, hvilket kan tale for at opptje-
ning først skjer når betingelsen er oppfylt. 
Siden tilskudd imidlertid har mest preg av 
å være en ensidig ytelse, mener jeg det må 
ses hen til betalingsvilkårene. Er forfall før 
utløpet av perioden, mener jeg derfor at 
betingelsen ikke virker utsettende på tid-
festingen, slik at denne skjer ved bindende 
tilsagn.

Regnskapsmessig behandling
Når det gjelder den regnskapsmessige be-
handlingen av betingelser, så benyttes de 
samme reglene som for usikre poster. På 
inntektssiden anses det å foreligge en betin-
get eiendel hvis det gjelder en mulig rettig-
het,67 og normalt skal inntekten da ikke 
regnskapsføres.68 Er det derimot «så godt 
som sikkert» at den vil realiseres, skal fø-
ring likevel skje.69

Umiddelbart kan man da få inntrykk av at 
inntekter som det knytter seg betingelser 
til, så å si aldri regnskapsføres. Slik er det 

67. Se IAS 37.10 jf. 37.32 og NRS 13 pkt. 6.
68. Se IAS 37.31 og NRS 13 pkt. 6.
69. Se IAS 37.33.

nok ikke. Gjelder det et betinget salgs-
vederlag, men hvor risiko og avkastning i 
det vesentligste anses å ha gått over, vil ve-
derlaget for eksempel ikke være en betin-
get eiendel. Jeg antar at det også ellers – 
bevisst eller ubevisst – skjer en vurdering 
av om en betingelse virker utsettende på 
rettservervet eller ikke. Men hvordan den-
ne grensen trekkes er usikkert.

Gjelder det betingede forpliktelser, må det 
også foretas en slik forutgående bedøm-
melse av betingelsens virkninger. Hvis 
virkningen er at forpliktelsen først oppstår 
om en fremtidig hendelse inntreffer, så vil 
det etter IAS 37 ikke foreligge en eksiste-
rende forpliktelse.70 Følgelig skal det hel-
ler ikke regnskapsføres noe på dette stadi-
um. Anses forpliktelsen derimot som opp-
stått uavhengig av betingelsen, skal det fø-
res en kostnad. Men også her er det uklart 
hvordan man skal bedømme hvilke virk-
ninger ulike betingelser skal anses å ha.

Basert på at visse betingelser virker utset-
tende på den regnskapsmessige periodise-
ringen, og andre ikke, kan det ytre sett se 
ut som om regnskap og skatt følger hver-

70. Se IAS 37.15 som legger til grunn at sannsynlig-
hetsvurderingen ift. om det foreligger en eksiste-
rende plikt, bare kan foretas i forhold til hendelser i 
fortiden.

UTLYSNING AV MIDLER TIL SKATTEVITENSKAPELIG FORSKNING

NORDISK SKATTEVITENSKAPELIG FORSKNINGSRÅD

utlyser herved ledige midler for skattevitenskapelig forskning for utdeling ultimo mars 2007. Nordisk skattevitenskapelig 

forskningsråd er opprettet ved en konvensjon mellom de nordiske landene og har som hovedoppgave å fremme nordisk 

samarbeid innen skatteforskningen. Forskningsrådet støtter primært prosjekter som kan gi ny innsikt om ulike skatter og deres 

effekter. Det legges særskilt vekt på spørsmål av fellesnordisk interesse. Rådet søker å fremme sitt formål blant annet gjennom 

utdeling av midler til eksterne forskningsprosjekter og gjennom prosjekter i egen regi. De eksterne forskningsprosjekter kan angå 

skatterettslige spørsmål eller skatterelaterte økonomiske spørsmål (eventuelt begge deler). Midler kan bevilges for alle 

typer prosjekter innen de nevnte forskningsområder, uten at det er noen forutsetning at temaet er av fellesnordisk interesse.

De disponible midler kan utdeles i form av dekning av kostnader eller i form av stipender, herunder dekning av lønnsbortfall 

ved hel eller delvis permisjon i en kortere periode. Forskningsrådets ressurser tillater imidlertid normalt ikke full- eller 

hovedfinansiering av mer omfattende prosjekter (flerårige prosjekter eller prosjekter med flere forskere), men forskningsrådet 

kan eventuelt i samarbeid med andre fond delfinansiere prosjekter.  Stipendmottaker disponerer fritt over forskningsproduktet, 

og forskningsrådet forbeholder seg ikke rett til å publisere resultatet av prosjekter det finansierer.

Søknad innleveres på særskilt blankett hvor opplysninger om forskningsarbeidet, forventede kostnader og tidsplan mv. må 

oppgis. Søknadsblankett fås ved henvendelse til forskningsrådets generalsekretær Omar G. Dajani, Finansdepartementet, 

Skattelovavdelingen, Postboks 8008 Dep., 0030 Oslo, NORGE (tlf + 47 22 24 44 54, fax + 47 22 24 95 11 eller e-post: 

omar.dajani@fin.dep.no). Søknadsblanketten kan også lastes ned fra forskningsrådets hjemmeside: http://www.nsfr.net. 

Søknaden leveres fortrinnsvis elektronisk. Det bes om at søknaden sendes i Word-format og at eventuelle vedlegg inkorporeres 

i samme dokument (slik at den samlede søknaden utgjør ett elektronisk dokument).



Skatt 

68    Revisjon og Regnskap 8.2006     

andre. Imidlertid vil det nok i mange tilfel-
ler oppstå forskjeller fordi grensedragnin-
gen mellom hvilke betingelser som virker 
utsettende, og hvilke som ikke gjør det, sy-
nes å avvike.

Det er for øvrig verdt å merke seg at NRS 
13 synes å åpne for at det skal anses å 
foreligge en forpliktelse, selv om den først 
vil oppstå som følge av en fremtidig hen-
delse, hvis det er overveiende sannsynlig at 
denne utløsende hendelsen inntreffer.71 Et 
foretak har for eksempel drevet en for-
urensende virksomhet, men har kun plikt 
til å rydde opp hvis det gis offentlig pålegg 
om dette. Hvis det er sannsynlighetsover-
vekt for at et slikt vedtak kommer, synes 
det å følge av standarden at det skal føres 
en avsetning. I så fall foreligger det et av-
vik i forhold til IAS 37, som kun åpner for 
sannsynlighetsvurderinger i forhold til tid-
ligere hendelser.72

Basert på at man regnskapsmessig bruker 
de samme reglene på usikre poster og be-
tingede poster, mens det skatterettslig må 
skilles mellom situasjonene, så vil dette 
komplisere overføringsverdien av regn-
skapsinformasjonen. Skatterettslig vil det 
for usikre poster så å si alltid skje utsatt 
tidfesting, mens betingelser kan medføre 
utsatt tidfesting. Foretar man en overord-
net sammenligning, vil særlig usikre kost-
nader kunne føres tidligere regnskapsmes-
sig, til en viss grad også betingede kostna-
der, mens betingede inntekter nok ofte fø-
res senere regnskapsmessig.

Korreksjon ved mislighold og 
hevning

En konsekvens av realisasjonsprinsippet er 
at skattytere vil kunne bli skattlagt for inn-
tekter som aldri mottas, eller som skattyter 
senere har måttet refundere. Dette kan 
skyldes betalingsmislighold hos skattyters 
motpart, eller irregulær utvikling som har 
gitt seg utslag i prisavslag, erstatning, hev-
ning eller annet bortfall av inntekten. Av 
tilsvarende årsaker vil det også kunne være 
gitt fradrag for kostnader som aldri oppof-
res. Det skal her knyttes noen kommenta-
rer til hvordan dette kan korrigeres.

Når det gjelder beskattede inntekter som 
misligholdes, så var lovgiver oppmerksom 
på dette problemet ved innføringen av rea-
lisasjonsprinsippet. Måten man løste det 
på var å innføre en hjemmel for fradrag 
for tap på skattyters vederlagsfordring. 

71. Se NRS 13 pkt. 3.1 og 4.2.
72. Se IAS 37.15.

Regelen følger av sktl. § 9–4 første ledd jf. 
§ 9–3 første ledd bokstav c nr. 3. Realisa-
sjonsbegivenheten er ikke-innfrielse, og 
dette vil være når det foreligger et «endelig 
konstatert tap» jf. § 6–2 andre ledd. Tid-
festing av tapet må anses å skje på samme 
tidspunkt.73

På fradragssiden har vi ingen motsvarende 
regel, men det er klart nok at fradraget må 
korrigeres om ikke oppofrelse skjer som 
forutsatt.74 Spørsmålet er imidlertid når 
og hvordan dette skal gjennomføres. Lig-
ningstekniske hensyn, samt hensynet til 
symmetri, tilsier at korreksjon skal skje 
når det er endelig konstatert at oppofrelse 
ikke kommer til å skje.

Når det gjelder måten korreksjonen skal 
gjennomføres på, må utgangspunktet være 
at den opprinnelige ligning endres med 
hjemmel i lignl. § 9–1 fordi «skattelovgiv-
ningen … forutsetter endring».75 Har det 
gått mer enn to år siden det aktuelle inn-
tektsår, er endringsfristen imidlertid utløpt 
siden endringen er til ugunst, jf. lignl. § 9–
6 nr. 3 jf. nr. 7. I så fall må det uansett an-
ses å være hjemmel for å inntektsføre et 
beløp tilsvarende fradraget i det inntekts-
året hvor retten til korreksjon oppstår.76

I de tilfeller hvor grunnlaget for beskat-
ning eller fradrag helt eller delvis endres 
som følge av annen irregulær utvikling, 
for eksempel som følge av mislighold, må 
det også anses å være grunnlag for korrek-
sjon.77 I de tilfeller hvor det allerede i inn-
tektsåret er klart at innvinning eller oppof-
relse ikke vil skje, løses dette ved at inn-
tekten eller kostnaden ikke tas med i lig-
ningen. Er det fremsatt misligholdsinnsi-
gelser før inntektsårets utgang, vil det som 
drøftet ovenfor foreligge en usikker post. 
Tidfestingen utsettes da til inntektens eller 
kostnadens omfang er endelig konstatert.

Fremsettes misligholdsinnsigelser etter ut-
løpet av inntektsåret, må det antas at kor-
reksjon først skal skje når det er endelig 
konstatert at innvinning eller oppofrelse 
ikke vil komme til å skje som forutsatt. 
Det samme må gjelde hvis innvinning eller 
oppofrelse av andre grunner ikke skjer 
som forutsatt. Utgangspunktet må også 
her være at man følger ligningslovens sys-
tem med endring av den tidligere ligning. 
Men hvis endringsfristen er løpt ut, må det 
også her antas at man subsidiært kan fore-
ta korreksjonen i det senere inntektsåret.

73. Se Hauge, Realisasjonsprinsippet 2001 s. 205-207.
74. Se Zimmer, Lærebok 2005 s. 169.
75. Se Hauge, Realisasjonsprinsippet 2001 s. 220-223. 
76. Se Zimmer, Lærebok 2005 s. 169 som oppstiller 

dette som en alternativ korreksjonsmåte. 

Avsluttende kommentar

Som det skulle ha fremgått av artikkelen, 
er forholdet mellom realisasjonsprinsippet 
og regnskapsrettslig periodisering ganske 
sammensatt. På noen punkter synes vurde-
ringstemaene å være ganske parallelle, 
mens de på andre punkter er svært for-
skjellige. I visse relasjoner er også selve pe-
riodiseringsteknikkene ulike, hvilket kan 
illustreres ved regnskapsmessig utsatt inn-
tektsføring som følge av forventede kost-
nader og/eller usikkerhet knyttet til disse.

Når det gjelder alle forskjellene, så vil nok 
disse etter hvert synke inn hos både skatt-
ytere og ligningsmyndigheter. Man vil der-
med etter hvert lettere kunne identifisere 
hvor, og i hvilken grad, realisasjonsprin-
sippet gir gunstigere periodiseringsløsnin-
ger, og hvor løsningene er «strengere».

I forhold til de vurderingstema som er pa-
rallelle, oppstår spørsmålet mer generelt 
om hvilken vekt man kan tillegge de regn-
skapsrettslige løsninger. Leser man forar-
beidene til opphevelsen av regnskapsprin-
sippet, kan man umiddelbart få inntrykk 
av at realisasjonsprinsippet i stor grad 
samsvarer med regnskapsretten. Men det 
fremgår klart av Finansdepartementets 
drøftelser at regnskapsprinsippet allerede 
hadde et begrenset anvendelsesområde, og 
at man også innenfor det gamle virkeom-
rådet må forvente at realisasjonsprinsippet 
vil føre til avvikende løsninger.78

Utgangspunktet må derfor være at regn-
skapsretten er en relevant tolkningsfaktor 
når vurderingstemaene er parallelle. Men 
regnskapsretten inngår bare som en av fle-
re tolkningsfaktorer, og særlige skatte-
rettslige hensyn – som for eksempel retts-
tekniske hensyn eller hensynet til å unngå 
omgåelser – vil kunne tilsi andre løsninger.

77. Se Utv. 2002 s. 193 flg. (pkt. 3.2.12) hvor overlig-
ningsnemnda ved SFS fant det klart at det forelå 
grunnlag for korreksjon (SFS1997-548OLN). Se 
også Hauge, Realisasjonsprinsippet 2001 s. 210 flg.

78. Se Ot.prp. 26 (2005-2006) s. 23 flg (kap. 6).


