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Utleie av borerigger i konsernforhold
– felles virksomhet?
av advokat Petter Dragvold

Artikkelen redegjør for grensedragningen mot felles virksomhet ved utleie av bore-
rigger mv i petroleumsvirksomhet, med fokus på konsernintern utleie. Det er stor
usikkerhet knyttet til hva som er gjeldende rett på dette faglige kompliserte området.
Det skyldes antakelig at både skatterådgivere og saksbehandlere i skatteetaten ikke i
tilstrekkelig grad har hatt fokus på alle sider av internprisingsproblematikken sam-
tidig, dvs. norsk intern rett, internasjonale internprisingsregler og økonomiske fag. 

Petter Dragvold er født i 1954, cand. Jur. 1981, og advokat i advokatfellesskapet
Arntzenlegal (kontorfellesskap).

1 Innledning
Det er vanlig innen et konsern som leverer boretjenester i petroleumsvirk-
somhet på norsk kontinentalsokkel å organisere boreaktiviteten slik at det
etableres et utenlandsk selskap, gjerne i et lavskatteland, hvis formål er å an-
skaffe og eie en bestemt borerigg, heretter kalt riggselskapet. Riggen leies så
ut til et norsk (registrert) selskap som driver virksomhet som består i å skaf-
fe boreoppdrag og utføre oppdragene, heretter kalt operatørselskapet.
Organiseringen muliggjør bl.a. at riggselskapet ikke er underlagt norsk be-
skatning. Dette er en strukturering som normalt ikke gjøres av selskaper
som ikke er i konsernforhold, og det er derfor rimelig å anta at skattemyn-
dighetene i de land hvor borevirksomheten finner sted vil rette et spesielt
søkelys mot arrangementet. I artikkelen forutsettes det at utleien i utgangs-
punktet skjer på bareboat vilkår, dvs. en «ren» tingsutleie fra utlandet.

Siden de fleste bareboatavtaler i det internasjonale riggmarkedet inngås
mellom beslektede selskaper, har Sentralskattekontoret for utenlandssaker,
SFU, hatt stor oppmerksomhet rettet mot prising av riggleie. Nå har imidler-
tid SFU også rettet et spesielt søkelys på problemstillingen rundt felles virk-
somhet. Hvis det foreligger felles virksomhet er det etablert et skattemessig
ansvarlig selskap som skal nettolignes, og som er underlagt norsk beskatning.

Denne artikkelen handler om når inntektene fra boreaktiviteten, som i
utgangspunktet er allokert til henholdsvis riggselskapet og operatørselska-
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pet, i sin helhet kan beskattes i Norge etter norsk intern rett. Det kan være
tilfelle hvor riggselskapet anses som utøver av borevirksomheten, enten ved
at selskapene anses å drive felles virksomhet, eller hvor riggselskapet anses å
drive borevirksomheten alene. Hvis riggselskapet er hjemhørende i et skat-
teparadis kan norsk beskatning av leieinntektene være hjemlet i NOKUS-
reglene.

Artikkelen til seniorskattejurist Helene Koter «Internprising – praksis
ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker», Skatterett 2006 s 155 flg., vil
få en sentral plass da den omhandler ligningspraksis rundt prising av riggleie
mellom avhengige parter. 

Jeg vil også komme inn på de synspunktene som SFU nå forfekter ved-
rørende felles virksomhet. Disse synspunktene er også kommentert i en ar-
tikkel av advokat Erik Aas på hjemmesidene til KPMG. 

2 Felles virksomhet m.m.
2.1 Generelt om felles virksomhet
Utgangspunktet er at de formelle (privatrettslige) forhold også legges til
grunn ved beskatningen, dvs. at vi her har å gjøre med et ordinært leiefor-
hold. En virksomhet er imidlertid ikke et rettsforhold, Spørsmålet som rei-
ses her er om riggselskapet skattemessig anses som utøver av den virksom-
heten som operatørselskapet driver. 

Hvorvidt det foreligger felles virksomhet i Norge er i utgangspunktet et
internrettslig spørsmål. Virksomhetsbegrepet er ikke regulert i skatteavta-
len, dvs. at spørsmålet om felles virksomhet blir avgjort etter norsk intern
rett. Foreligger det felles virksomhet er det etablert et ansvarlig selskap som
skal nettolignes, uavhengig av om selskapet er formelt registrert.

Utrykket «virksomhet» i petrsktl § 1 («..undersøkelse etter og utvinning
av undersjøisk petroleumsforekomster og dertil knyttet virksomhet..») om-
fatter det samme som uttrykkes i sktl § 2-3 bokstav b(«..virksomhet som
vedkommende utøver eller deltar i..»).

Riggselskapet og operatørselskapet skal som utgangspunkt vurderes
skattemessig hver for seg, dvs. at de ikke kan identifiseres med hverandre el-
ler med sin eier. OECDs mønsterskatteavtale legger også til grunn at hvert
enkelt foretak innen et flernasjonalt konsern anses som en separat enhet.

Et annet utgangspunkt er at en ren utleie av rigg til selskap som driver
virksomhet på norsk sokkel, ikke innebærer deltakelse i dette selskapets virk-
somhet. I den forbindelse kan det vises til Ot.prp. nr 16 (1991–1992) s 90 og
Rt.1997 s 1646 (Utv 1998 s 1) Trinc/Trag, hvor førstevoterende bl.a. uttaler:
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«De norske skattereglene innebærer således at kapitalinntekten – leien
– normalt ikke tas til beskatning i Norge. Det spiller i utgangspunktet
ingen rolle om eierskapet og driftsselskapet har samme eier.»

Eiendomsrett til et driftsmiddel som brukes i virksomhet kan selvsagt ikke i
seg selv anses som kriterium på at eieren deltar i en felles virksomhet med
den som på grunnlag av et avtaleforforhold bruker driftsmidlet i sin virk-
somhet. Det kan likevel etter de nærmere omstendigheter bli konklusjonen
etter en skattemessig vurdering. Ved vurderingen av om det foreligger felles
virksomhet «står spørsmålet om virksomheten er drevet under felles rådig-
het og for felles regning og risiko helt sentralt» (uthevet her), sitat fra Tinc/
Trag-dommen. Det innebærer at spørsmålet om det foreligger felles virk-
somhet i et utleietilfelle, er avhengig av utleiers subjektive interesse i virk-
somheten. Hvorvidt det foreligger felles virksomhet må basere seg på en
helhetsvurdering hvor ingen momenter alene er avgjørende.

Det at operatørselskapet fremtrer som virksomhetsutøver, at utøvelsen
skjer i dennes navn og at det er operatørselskapet som er part i rettsforhol-
dene, for eksempel borekontraktene, er uten særlig betydning for helhets-
vurderingen. 

Formuleringen til Høyesterett gir imidlertid ingen klare holdepunkter
vedrørende hvilke momenter som er relevante, og hvordan de vektlegges,
hvor innsatsen er en individuell formuesgjenstand som har karakter av
driftsmiddel. Det kan derfor være på sin plass å vise til Aarbakke «Virksom-
hetsbegrepet i norsk skatterett» § 5.53 (Overlatelse av realformuesgjenstan-
der) s 5.60 hvor det bl.a. heter:

«I dette tilfellet må hovedvekten legges på den måten utleierens
vederlag er bestemt på og størrelsen av vederlaget. At vederlaget er
bestemt som andel av virksomhetens overskudd, er heller ikke til-
strekkelig til at utleieren kan anses som deltaker. For å anta deltaker-
forhold må det kreves at vederlaget overstiger rimelig og normalt ved-
erlag i leieforhold. Tapsrisiko vil bety mindre i disse tilfellene. Deri-
mot kan andre momenter som er omtalt ovenfor tillegges vekt, for
eksempel kontrolladgang for gjenstandens eier.» (uthevet her).

Som vi ser legger Aarbakke særlig vekt på hvorledes vederlaget er fastsatt og
størrelsen på dette. Det er ganske naturlig da problemstillingen er om inn-
tekten er knyttet til forvaltningen av selve formuesgjenstanden, eller den
aktiviteten hvor formuesgjenstanden benyttes som driftsmiddel. Prisings-
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metoden alene er ikke tilstrekkelig for å konstatere felles virksomhet. Når
det gjelder vederlagets størrelse er spørsmålet her ikke om vederlaget er
armlengdes i forhold til innholdet i den konkrete «leieavtalen», men om
vederlaget overstiger det som er armlengdes prisning i et ordinært leiefor-
hold. Som vi skal se nedenfor kan rådigheten over virksomheten få en sen-
tral plass i vurderingen av om det foreligger felles virksomhet. At tapsrisiko
betyr mindre har sin årsak i at utleier normalt ikke har en forpliktelse til å
dekke et eventuelt tap med egne midler. Har derimot riggeier påtatt seg å
dekke forpliktelser knyttet til borevirksomheten er dette et viktig, og nor-
malt tilstrekkelig, moment for å fastslå felles virksomhet.

2.2 Hvorledes vederlaget er bestemt og størrelsen på dette
2.2.1 Innledning
Under dette punkt skal vi se på ulike prisingsmetoder, da det i helhetsvurde-
ringen om det foreligger felles virksomhet legges særskilt vekt på hvorledes
vederlaget er bestemt. Vi vil i den forbindelse også kommentere den kon-
krete metodes egnethet til armlengdes prising av leiekontrakten, i og med at
manglende egnethet kan medføre både skjønnsadgang og at det anses å fore-
ligge felles virksomhet.

Leievederlaget kan være fiksert til en fast sum, til en andel av bruttoleien
eller en andel av et eventuelt overskudd. 

Leievederlaget er ment å gi en avkastning på investert kapital. Hvis leie-
avtalen gir riggeier økonomisk kompensasjon for å ta risiko knyttet til bo-
revirksomheten er dette et moment i retning av at vedkommende deltar i
virksomheten. Det er derfor viktig her å skille mellom de risikoelementer
som er knyttet til selve utleievirksomheten, typisk at utleieobjektet til en-
hver tid oppfyller de forutsatte egenskaper, og de risikoelementer som er
knyttet til selve borevirksomheten.

I det urolige markedet som gjelder for riggvirksomhet er markedsrela-
tert risiko svært fremtredende. Det er derfor vanlig at det inngås en «back-
to-back» avtale med hensyn til kontraktens løpetid, dvs. at operatørselska-
pets kontrakter med riggeier og sluttbruker harmonerer tidsmessig. At rigg-
selskapet tar denne markedsrisikoen tillegges ikke vekt i helhetsvurderin-
gen, se i den forbindelse lagmannsrettsdommen i Trinc/Trag-saken, Utv
1996 s 1038. 

Også for andre nøytrale risikoelementer kan situasjonen åpne for deling
av risikoen. For eksempel gjelder dette nedetid grunnet værforhold i et til-
felle hvor leieforholdet knyttes opp mot konkrete boreoppdrag, herunder
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hvor riggen skal operere. Det dreier seg i så fall om risikoelementer som
partene ikke er herre over, og hvor det ikke følger av aktivitetens art at det
er naturlig å knytte risikoen kun til boreaktiviteten.

Hvis avtalen gir operatørselskapet rett til å si opp leieavtalen hvis avtalen
med sluttbruker lukkes, innebærer dette at riggselskapet også påtar seg en
risiko knyttet til operatørselskapets utøvelse av sin virksomhet, i og med at
lukkingen kan skyldes forhold som kun kan lastes operatørselskapet. Mo-
mentet vil trekke i retning av felles virksomhet, men er isolert sett ikke et
tungtveiende moment, da risikodelingen strengt tatt ikke gjelder risiko
knyttet til operatørselskapets utgifter og tap. Imidlertid kan en slik kon-
traktsklausul innebære en innfortolkning av kontrolladgang for riggselska-
pet i operatørselskapets virksomhet.  

2.2.2 Leien er fiksert til en fast sum
Hvis vederlaget er fiksert til en fast sum, uavhengig av borevirksomhetens
resultat, taler dette for at det ikke foreligger felles virksomhet. Det fremgår
klart av lagmannsrettsdommen i Trinc/Trag-saken, se Utv 1996 s 1083 hvor
det bl.a. heter:

«I følge leieavtaler som er inngått, er det avtalt en fast leiesum for leie
av riggen Neddrill Trigon for hvert av utleieforholdene. Avtalene
inneholder ikke noen bestemmelse om, og det er ikke på annen måte
dokumentert, at leien skulle reguleres avhengig av Tags nettofortje-
neste for et oppdrag. Dette fremstår som et vesentlig moment da det
her er tale om en bareboatavtale.» 

Kapitalavkastningsmetoden, som er en OECD godkjent metode, tar nett-
opp utgangspunkt i eiendelen som vi skal finne avkastningen på, se OECDs
retningslinjer for internprising avsnitt 3.22. Fastsettelsen av leien vil selvsagt
påvirkes av risikoen som er knyttet til forvaltning av eiendelen, både med
hensyn til inntjening og kostnader, men ikke til resultatet, og dermed risiko-
en knyttet til borevirksomheten. Skulle det vise seg at leien er satt for høyt
eller lavt vil dette normalt kun medføre en korrigering av leievederlaget. 

Det er uten betydning for vurderingen av om det foreligger felles virk-
somhet om leien blir fastsatt med utgangspunkt i operatørselskapets hono-
rar, se Rt.1997 s 1646 (Utv 1998 s 1 Trinc/Trag-dommen) hvor det fremgår:

«Heller kan jeg ikke se at virksomheten har foregått for felles regning
og risiko. Trag hadde risikoen for gevinst eller tap, en risiko som var
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avhengig av hvorledes selskapet utførte oppdraget for Saga. Trinc fikk
utbetalt leie, som var uavhengig av gjennomføringen av dette oppdra-
get. Leien var riktignok fastsatt med utgangspunkt i hva Saga betalte
Trag, men jeg kan vanskelig se at det spiller noen rolle at leien ble på-
virket av markedssituasjonen og karakteren av det oppdrag Trag
fikk.»

SFU har i varselbrev overfor en skattyter fortolket premissene i Trinc/Trag-
dommen slik at riggleien må være fast gjennom hele kontraktsperioden, dvs.
at partene ikke kan avtale en leie som varierer med produksjonen. Det er
ikke holdepunkter for å ta dommen til inntekt for et slikt synspunkt. At en
fast løpende leie er et tungtveiende moment for at det ikke foreligger felles
virksomhet innebærer ikke at momentet er absolutt. For øvrig kan det vises
til det som er sagt ovenfor under punkt 2.1.

Det kan for ordens skyld bemerkes at det synes å være en alminnelig
oppfatning at takster av riggen danner et riktig grunnlag for fastsettelse av
markedsverdien. I noen tilfeller gjenspeiler taksten imidlertid markedsver-
dien for en rigg i drift, dvs. at verdsettelsen tar utgangspunkt i markedsleien
for en rigg i borevirksomhet. 

Det hender også at vederlaget er fiksert til en fast sum, men beregnet
med utgangspunkt i boreselskapets funksjon, altså boretjenesten, ved at be-
regningen tar utgangspunkt i boreselskapets kostnader. Prisinger som tar
utgangspunkt i operasjonsselskapets kostnader vil bli behandlet samlet i pkt
2.2.5

2.2.3 Leien er fiksert til en andel av bruttoinntekten 
Er vederlaget satt til en andel av faktisk bruttoinntekt, er ikke dette i seg selv
et tungtveiende moment for at det foreligger felles virksomhet. Prisingsmeto-
den innebærer i utgangspunktet en deling av markedsrisiko, men også en risi-
ko knyttet til at operatørselskapet oppfyller sin avtale overfor sluttbruker.
Vederlaget er imidlertid ikke betinget av at borevirksomheten gir overskudd.

Denne måten å fastsette leien på vil imidlertid innebære store utfordrin-
ger i forhold til kravet om armlengdes prising. Det skyldes at prisings-
modellen fungerer best hvor det foreligger sammenlignbare transaksjoner
mellom uavhengige. Som nevnt ovenfor er det utenfor konsernforhold ikke
vanlig med ren tingsutleie av borerigger, noe som gjør at prisingsmetoden er
lite anvendelig ved prising av bareboatutleie av rigg. Grunnet prisings-
modellens manglende egnethet foreligger det risiko for at skattyter legger til
grunn en leie som ligger utenfor armlengdeintervallet, jf OECDs retnings-
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linjer for internprising pkt 1.45–1.48, noe som raskt gir ligningsmyndig-
hetene skjønnsadgang. For så vidt gjelder tidsrammen for vurderingen åp-
ner OECDs retningslinjer i pkt 1.49 flg for bruk av data over flere år for å få
en fullstendig forståelse av fakta og omstendigheter forbundet med den
kontrollerte transaksjon. 

2.2.4 Leien er fiksert til andel av overskuddet
Hvis vederlaget er fiksert til en andel av et eventuelt overskudd er dette et
tungtveiende moment for at det foreligger felles virksomhet. Prisingsmo-
dellen innebærer ikke bare at riggselskapet tar markedsrisiko. Risikoen vil
her også være om det i det hele tatt blir overskudd, dvs. utleiers inntekt er
avhengig av boreselskapets resultat. I så fall vil leievederlaget indirekte være
et resultat av operatørselskapets inntjening og utgifter. 

Er det gitt at borevirksomheten faktisk vil gi et bestemt overskudd, kan
overskuddet teoretisk sett gi et rimelig utgangspunkt for prisingen. Det er
imidlertid så stor risiko knyttet til denne type aktivitet at prisingsmodellen
som omhandles her ikke er et egnet verktøy for å fastsette leievederlaget for
en borerigg. 

Prisingsmetodens betydning for vurderingen av om det foreligger felles
virksomhet vil antakelig variere med risikomomentet, som kan reduseres
med en viss sikret minsteinntekt, ved at dette vil innebærer et element av
fast leie uavhengig av boreaktivitetens overskudd. På den annen side med-
fører det økt risiko hvis overskuddet reduseres med fremførbart overskudd.
I så fall vil riggselskapet bære tap i borevirksomheten gjennom at tidligere
tap reduserer leievederlag i etterfølgende år.

At leien er fiksert til en andel av overskudd er, som nevnt ovenfor, ikke
et tilstrekkelig vilkår for å konkludere med felles virksomhet. Som det
fremgår av sitatet ovenfra fra Aarbakke, kreves det også at leien i utgangs-
punktet overstiger normalt vederlag i leieforhold. Når det gjelder spørsmå-
let om leien ligger høyere enn normalt det enkelte år vil det være avhengig
av om leien både overstiger normal leie på kontraktsinngåelsestidspunktet
og det angjeldende år. Hvorvidt det foreligger felles virksomhet vil være av-
hengig av forholdene i det enkelte inntektsår, dvs. at skattyter vanskelig kan
høres med at man må se hele leieperioden under ett eller vurdere flere år
samlet. Dette i motsetning til den tidsramme som gjelder vedrørende
skjønnsadgang etter OECDs retningslinjer, se ovenfor under pkt 2.2.3. 

I og med at denne modellen ikke er en egnet prisingsmodell vil det uan-
sett foreligge stor risiko for at det oppstår skjønnsadgang for skattemyndig-
hetene i de ulike land. 



382 Petter Dragvold

Av artikkelen til Helen Kolter i Skatterett 2006 s 155 fl. fremgår at det
eksisterer bareboatklausuler hvor bareboatleien er fastsatt på bakgrunn av
en APA («Advance Pricing Agreement») mellom konsernet og skattemyn-
dighetene hvor selskapene er hjemmehørende, og der bareboatraten er fast-
satt med utgangspunkt i samlet nettofortjeneste. Overstiger vederlaget et ri-
melig og normalt vederlag i leieforholdet kan dette innebære felles virksom-
het etter norsk intern rett. Dette kan bli svært uheldig for skattyter, ikke
minst fordi virksomhetsbegrepet ikke er regulert i skatteavtalen, og fordi
virksomhetsbegrepet kan ha forskjellig innhold i de ulike skatteregimer. Av
artikkelen fremgår det imidlertid at SFU ikke er kritisk til bruk av denne
prisingsmodellen, heller tvert i mot.

2.2.5 Prisingsmetoder som tar utgangspunkt i boreselskapets 
kostnader
2.2.5.1 Praksis fra SFU
Den nevnte artikkelen til seniorskatejurist Helen Koter tar for seg noen av
de saker SFU har hatt til behandling vedrørende prising av riggleie mellom
beslektede selskap. For så vidt gjelder internprisingen vises det innlednings-
vis til retningslinjene til OECD. Det understrekes helt riktig at målsetnin-
gen er å finne den metode som konkret gir et mest mulig korrekt bilde av
armlengdes pris. Når det gjelder valg av prisingsmetode vedrørende bare-
boatleie opplyses det at SFU bl.a. har benyttet en metode som tar utgangs-
punkt i driftselskapets kostnader. I den forbindelse heter det bl.a. på side
164:

«I flere saker har kontoret benyttet en metode som tar utgangspunkt i
driftselskapets kostnader. Ved diskusjonen rundt valg av prisings-
modell vises det til at det, som tidligere nevnt, er resultatet som teller
og ikke hvilken modell som er anvendt. Så lenge bareboatleien er i
tråd med armlengdeprinsippet er det uten betydning hvordan partene
har kommet frem til de aktuelle betingelsene. Det reelle tvistetemaet i
de sakene kontoret har hatt til vurdering, har begrenset seg til hvilken
fortjenestemargin et uavhengig driftselskap ville beregnet seg for det
enkelte oppdrag. 
Ved fastsettelse av bareboatleien etter denne metoden tas det ut-

gangspunkt i budsjetterte inntekter og kostnader. I de saker kontoret
har hatt til behandling er indirekte kostnader medtatt i beregningen av
driftsselskapets fortjeneste.»
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På bakgrunn av ovennevnte settes bareboatleien til dagrate – (driftskostna-
der + fortjenestemargin), dvs. at en bruker en kost modell for residualt å
fastsette leieinntekten.

Til dette kan det for det første bemerkes at det er kun der kontrakten
med oljeselskapet ligger hos det riggeiende selskap, og der det norske sel-
skapet er en underleverandør, at kost pluss er egnet. Kost pluss som meto-
dikk treffer best der kostnadene gir en rimelig korrelasjon med forventet
overskudd. Det vil typisk gjelde for tjenesteleverandører og kontraktspro-
dusenter uten entreprenørrisiko, og som ikke disponerer verdifull intellek-
tuell kapital som benyttes i virksomheten. Denne metoden er en foretruk-
ket OECD-metode i disse tilfellene, men ikke ellers. Det er ikke tvilsomt at
OECD-retningslinjene åpner for en rekke metoder, men testen er om meto-
den med rimelig sikkerhet kan forventes over tid å reflektere hva to uavhen-
gige parter vil enes om. En kost pluss metodikk anvendt på operatørselska-
pet – som eneste metode – vil normalt aldri treffe helt, verken på kort eller
lang sikt, av den enkle grunn at det ikke er noen logisk, kausal eller økono-
misk korrelasjon mellom den verdiskapning som skal fanges til beskatning
og metodikken. At kost pluss kan benyttes som kontrollmetode i visse til-
felle for å sjekke hva uavhengige ville ha tjent på selve tjenesteleveransen, og
hvor den økonomiske verdiskapning og tilhørende entreprenørrisiko er
holdt utenfor, er en annen sak.

Etter det vi kjenner til har deler av bransjen, og mange vil mene med god
grunn, oppfattet kost-pluss-metoden, som en «anbefalt» prisingsmetode fra
SFU sin side. Problemet er at modellen, grunnet sin manglende treffsikker-
het, i utgangspunktet kan gi ligningsmyndighetene skjønnsadgang vedrø-
rende fastsettelse av leien, og reise spørsmålet rundt felles virksomhet. Vi vil
under pkt 2.3.5.4 se nærmere på konsekvensene av skattemyndighetenes
praksis

2.2.5.2 Kost-pluss-metode med utgangspunkt i boreselskapets faktiske eller 
budsjetterte kostnader
Selv om operatørselskapet i utgangspunktet tar all risiko vil risikoelementet
reduseres og overføres til riggselskapet, dersom prisingsmetodikken i leie-
kontrakten er basert på en dekning av operatørselskapets faktiske kostnader
tillagt et fortjenesteelement «kost pluss». 

Modellen innebærer at riggeier ikke mottar leie før kostnadene til opera-
tørselskapet, med tillegg av et kost-pluss-påslag, er dekket opp, dvs. at en
ikke bare er avhengig av at boreaktiviteten går med overskudd, men også at
operatørselskapet får dekket sin fortjeneste først. En slik metodikk vil der-
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for i stor grad overføre den økonomiske risikoen ved boreaktiviteten til
riggselskapet. Størrelsen av risikoovergangen vil være avhengig av hvilke
kostnader som skal medtas i beregningen av inntekten, m.a.o. kostnads-
basen. Bruk av en kost-pluss-metode med utgangspunkt i boreselskapets
faktisk kostnader vil være et viktig argument for å anse riggselskapet som
utøver av en felles virksomhet. Kombinert med et for lavt kost-pluss-påslag
blir risikoen svært høy.

Inngår alle kostnadselementene i beregningsgrunnlaget for tjenesten til
boreselskapet kan det stilles spørsmål om boreaktiviteten drives av riggeier
alene, og at operatørselskapet i realiteten er en tjenesteleverandør til riggsel-
skapet. Det vil være særlig aktuelt hvor både kostnadsbasen og kost-pluss-
påslaget samsvarer med det som er vanlig for en tjenesteleverandør. At ope-
ratørselskapet er part i kundeavtalen trekker normalt i retning av felles virk-
somheten, men momentet mister antakelig noe av sin tyngde i konsernfor-
hold.

Brukes budsjetterte tall er risikoen for felles virksomhet noe mindre.
I utgangspunktet er leien her satt til en fast leie. Imidlertid er det vanlig at
leien fastsettes for det enkelte inntektsår basert på budsjetterte tall for denne
perioden. Det innebærer at leien i utgangspunktet vil variere fra år til år, og i
større grad være sammenfallende med hva leien ville ha utgjort ved bruk av
faktiske tall 

Videre kan et lavt kost-pluss-påslag, kombinert med en omfattende
kostnadsbase og risikotagning, raskt reise spørsmål om felles virksomhet,
eller at riggselskapet er utøver av borevirksomheten alene. Et lavt lavt kost-
pluss påslag vil normalt være en funksjon av den risiko riggselskapet påtar
seg. I den forbindelse kan det bemerkes at det også er utbredt å bruke bud-
sjetterte tall ved prisingen av tjenesteleveranser for å gjøre tjenesteleveran-
døren mer kostnadsbevist.

En kost pluss avtale med høy avkastningsfaktor kan indirekte gi en be-
løpsmessig «riktig leie», men vil ikke av den grunn avdempe beregnings-
metodens risikomessige effekter. En skal her huske på at en prisingsmodell
må ha den egenskap at den gir en armlengdespris av leien hvert år. Det enes-
te tilfelle hvor kost-pluss-modellen garantert vil avskjære felles virksomhet,
gjennom at den indirekte gir en rimelig målestokk, er hvor det ikke er knyt-
tet reell risiko til aktiviteten. Det kan imidlertid vanskelig hevdes at denne
type offshore aktivitet er uten risiko. 

Prisingsmetoden manglende treffsikkerhet vil lett gi ligningsmyndig-
heten skjønnsadgang, og kan på bakgrunn av vederlagets størrelse medføre
felles virksomhet. En annen ting er at prisingmodellen raskt reiser spørsmål
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om riggselskapet har kontrolladgang vedrørende operatørselskapets virk-
somhet, se nærmere om dette nedenfor under neste punkt.

2.3 Felles rådighet
Et annet sentralt spørsmål i vurderingen av om det foreligger felles virk-
somhet er om virksomheten er drevet under felles rådighet. Med det menes
hvem som har adgang til å bestemme over eller påvirke virksomhetsutøvel-
sen. Foreligger det slik rådighetsadgang er dette et meget tungtveiende mo-
ment for at det foreligger felles virksomhet.

Det kan se ut som om Høyesterett i Trinc/Trag-dommen bruker begre-
pet «egen regning» om de økonomiske tilknytningspunktene. Mens Bugge i
boken Skatterett I (1946) s 86 fl. legger til grunn at «for egen regning» også
menes rådigheten over virksomheten.

Har riggselskapet kontrolladgang vedrørende operatørselskapets virk-
somhet foreligger det raskt felles virksomhet. I den forbindelse kan det vises
til Aarbakke «Virksomhetsbegrepet i norsk skatterett» s 5.16 hvor det bl.a.
heter:

«Avhengigheten kan være bastant og klar: Den ene kan ikke utøve sin
selvstendighet uten samtykke fra den andre. Men ved bestemmelsen
av skattelovens virksomhetsbegrep er det nødvendig å legge vekt også
på mindre bastant avhengighet. Deltakerforholdet er normalt klart
hvis en person har rett til å foreta løpende kontroll med en annens le-
delse av virksomheten, ved regnskapskontroll eller på annen måte.
Mindre bastant blir avhengigheten hvis den annen bare har rett til å
foreta en etterfølgende godkjennelse av virksomhetsutøvelsen, for ek-
sempel konkretisert i en rett til å godkjenne årsregnskapet. En slik rett
er praktisk i kombinasjon med en kontrollrett til andel i overskudd,
og vil formuesrettslig bli innfortolket i en slik rett. Noen bestemt ne-
dre grense for kontrollrettens utstrekning kan ikke trekkes.»

Normalt vil det i konsernforhold ikke være kontraktfestet at riggeier har
rett til å bestemme over eller påvirke borevirksomheten. Det er imidlertid
ikke nødvendig at det foreligger en formell kontrolladgang, så lenge det er
naturlig å innfortolke en reell kontrolladgang. Et armlengdeprinsipp tilsier
også at et uavhengig utleieselskap normalt vil sikre seg en eller annen form
for kontroll hvor de har tatt en viss risiko knyttet til operatørselskapets
virksomhet. Utøves kontrollen av et annet selskap i konsernet er det derfor
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naturlig å legge til grunn at kontrolladgangen er delegert til dette selskapet.
Ligger kontrolladgangen hos morselskapet kan man vanskelig hevde at ved-
kommende i denne henseende opptrer i egenskap av aksjonær. 

Det er her viktig å skille mellom det tilsyn riggselskapet utøver på leie-
objektet i egenskap av utleier, og den kontrolladgang vedkommende har
over operatørselskapets aktivitet. Utgangspunktet må være at riggeier kan
inspisere, vedlikeholde og reparere riggen under driftsperioden uten at dette
i seg selv medfører felles virksomhet.

Når det gjelder «bare-boat»-avtaler har operatørselskapet ofte det lø-
pende og periodiske vedlikeholdsansvar. Da en funksjonalitetssvikt vedrø-
rende riggkomponenter ofte vil ha dramatiske følger, er det naturlig at rigg-
eier i et slikt tilfelle har løpende kontrolladgang av riggen. Særlig vil det
gjelde hvor operatørselskapet kan si opp leieavtalen hvis avtalen med slutt-
bruker lukkes. Denne kontrolladgangen må sies å gjelde leieobjektet og
ikke operatørselskapets aktivitet, og vil ikke være et moment i retning av
felles virksomhet.

Det må være rimelig grunn til å anta at jo større risiko utleier tar i for-
hold til boreaktiviteten desto større kontrolladgang vil vedkommende na-
turlig sikre seg. Kontrollintensiteten vil normalt være en funksjon av risiko-
en riggselskapet tar.

Er leien fiksert til en andel av overskuddet er det naturlig at riggeier sik-
rer seg en etterfølgende kontrolladgang over årsregnskapet. Dette er imid-
lertid ikke alene tilstrekkelig til å konstatere felles virksomhet. 

Er det avtalt at operatørselskapet kan si opp leieavtalen ved lukking av
avtalen med sluttbruker, kan det innebære en innfortolkning av en løpende
kontrolladgang over operatørselskapets virksomhet. Det samme gjelder
hvor leien er knyttet til en andel av bruttoinntekten eller overskuddet da
prisingsmodellen innbærer at riggeier har økonomisk risiko knyttet til en
eventuell lukking av avtalen mellom operatørselskapet og sluttbruker. I den
forbindelse kan det nevnes at nedetiden gjennomsnittlig utgjør fra 2 til
5 prosent, og at ca. 50 prosent av driftsstoppene på en rigg skyldes mennes-
kelig svikt. Greier ikke operatørselskapet innen kort tid å gjenopprette
driftssikkerheten kan dette raskt gi sluttbruker en oppsigelsesrett. Kontrol-
ladgangen vil antagelig intensiveres hvor leien er fastsatt til en andel av un-
derskuddet, da leieinntekten også vil bli påvirket av kostnadene til å klar-
gjøre riggen for drift. Om en slik kontrolladgang er tilstrekkelig til å fastslå
felles virksomhet må vurderes konkret i det enkelte tilfelle avhengig av kon-
trollintensiteten, som vil variere etter type boreoppdrag. Har man ved fast-
settelsen av leievederlaget lagt inn en risikopremie for dette risikerer man at
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leievederlaget overstiger vanlig leie i et leieforhold, noe som raskt kan med-
føre felles virksomhet.

Det må legges til grunn at det foreligger en løpende kontrolladgang over
virksomheten hvor det er brukt en kost-modell som tar utgangspunkt i ope-
ratørselskapets faktiske kostnader. Det har bl.a. sin årsak i at operatørsel-
skapets inntekt ikke er en funksjon av overskuddet, og at operatørselskapet
dermed ikke har samme egeninteresse i å maksimere inntjeningen. Videre
har operatørselskapet redusert risiko vedrørende egen inntekt da vedkom-
mendes inntekt tar utgangspunkt i faktiske kostnader, noe som gjør selska-
pet mindre kostnadsbevisst. Det medfører at denne prisingsmetoden raskt
medfører at det foreligger felles virksomhet.

2.4 Konsekvensene av SFUs praksis
Spørsmålet er hvilke konsekvenser SFUs publiserte praksis skal få for skatt-
ytere som har fulgt SFUs «anbefalte» prisingsmetode(r).

Artikkelen til Helen Koter i Skatterett 2006 s 155 fl. gjelder strengt tatt
armlengdes prising av riggutleie. I artikkelen påpekes det imidlertid at
skjønnet skal gi et mest mulig korrekt bilde av armlengdes priser mellom
uavhengige parter i tilsvarende kontraktsforhold. Videre understrekes det at
målsetningen er å finne den metode som konkret gir et mest mulig korrekt
bilde av armlengdes pris. Sentralskattekontorets bruk av en prisingsmodell
oppfattes derfor raskt som en anbefaling og bekreftelse på at prisingsmodel-
len ikke bare er en godt egnet prisingsmetode, men også at modellen ikke
trekker i retning av felles virksomhet. 

Slik jeg leser artikkelen må Sentralskattekontoret, i hvert fall tidligere, ha
lagt til grunn at de ulike prisingsmetoder i seg selv ikke medfører felles virk-
somhet uansett leiens størrelse. Sentralskattekontoret synes isteden å ha
hatt fokus på innholdet i selve leieavtalen, dvs. om leieavtalen, uavhengig av
prisingsmetoden, allokerer en for stor andel av risikoen tilknyttet operatør-
selskapets aktiviteter til riggeier.

Videre må SFS ha vært av den oppfatning at man ved vurderingen av om
det foreligger felles virksomhet anvender den samme tidsramme som ved
vurderingen av om det foreligger skjønnsadgang, se ovenfor under pkt
2.2.3. Hvis ikke hadde de ikke kunnet hevde at prisingsmodellene gir et
korrekt bilde av armlengdes pris.

SFU anfører nå i varselbrev til skattytere at måten leien beregnes på er et
vesentlig punkt ved vurderingen av om det foreligger felles virksomhet.
Dette er for så vidt korrekt. Men det hadde i så fall vært naturlig at de i for-
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kant offentlig hadde informert om dette, og gitt skattyterne muligheten til å
innrette seg etter den endrede rettsoppfatningen. I den forbindelse kan det
bemerkes at siden skattyters bruk av prisingsmetode kan ha sitt utgangs-
punkt i klart referert ligningspraksis, kan endret praksis raskt oppfattes som
rent bondefangeri.

Det kan videre bemerkes at ligningspraksis tillegges særskilt vekt når
fravikelse av denne praksis vil være til skade for skattyteren, jf Rt 2001
s 1244 (Utv 2001 s 1474 Skøyen Næringspark) hvor Høyesterett la avgjø-
rende vekt på generelle uttalelser fra Finansdepartementet selv om disse
ikke var publisert, da de hadde hatt innvirkning på rettsoppfatningen innen-
for skattemiljøet og dermed praktiseringen av skatteregelen. I den forbin-
delse ble det også vektlagt at det ikke forelå publiserte uttalelser før i 1996
som tilkjennega mer nyansert rettsoppfatning, eller publiserte klagesaker
som var kjent for skattemiljøet.

2.5 Hvilke inntekter skal allokeres til den felles 
virksomheten
Konsekvensen av at det foreligger felles virksomhet er at det er etablert et
skattemessig ansvarlig selskap med riggselskapet og operatørselskapet som
deltakere. Selskapet skal nettolignes, jf foran. Det innebærer at riggselskapet
blir beskattet for sin andel av overskuddet i selskapet.

Det kan reises spørsmål om utbetalingen til riggselskapet skal anses som
en ren «overskuddsanvendelse», eller som en kombinasjon av «overskudds-
anvendelse» og en fradragsberettiget leiekostnad på det nettolignede selska-
pets hånd. Det er i utgangspunktet ikke noe i veien for at aktivitetene kunne
ha vært organisert slik at riggselskapet hadde leid ut et driftsmiddel til en
virksomhet, og samtidig vært deltaker i denne virksomheten. 

Når innsatsen i virksomheten er en formuesgjenstand, og det er denne
innsatsen som medfører deltakelse i virksomheten, må utbetalingene i ut-
gangspunktet anses som utbetaling av overskudd fra denne virksomheten.

Felles virksomhet innebærer imidlertid ikke i seg selv at formuesgjen-
standen er overført til det nettolignede selskapet.

3 NOKUS-beskatning
Hvis riggselskapet er omfattet av skatteavtale mellom Norge og selskapets
hjemland, kommer NOKUS-reglene kun til anvendelse hvor selskapets
inntekter hovedsakelig er av passiv karakter, se sktl § 10-64 bokstav a. 
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Normalt er det vanlig å betrakte inntekter fra «bare-boat» utleie som
passive etter nevnte bestemmelse, se Fred-Ove Almvik m.fl. «Bedriftsbes-
katning i praksis» 3. utgave 2006 s 409 flg., Frederik Zimmer «Internasjonal
inntektsskatterett» 4. utgave s 334 og Olav Fredrik Perland «NOKUS og
skatteavtaler – selsktl § 7-5» Marius nr 217 s 52 fl.

I den forbindelse kan det også vises til Ot.prp. nr 16 (1991–92) s 83 hvor
det bl.a. heter:

«Inntekter av finansiell eller annen passiv karakter vil for det første
kunne omfatte ulike typer passiv kapitalforvaltning, for eksempel
plassering av penger i bank, fond eller i andre typer verdipapirer. Etter
forslaget vil også andre typer av verdiforvaltning omfattes dersom den
vesentligste delen av virksomheten består i å passivt oppbære avkast-
ning fra kapital. Aksjer i et selskap der virksomheten består i å leie ut
driftsmidler eller andre objekter, uten at det forutsetter aktivitet av be-
tydning, vil kunne omfattes av skatteplikten. Et eksempel på det kan
være selskaper som leier ut fly, skip eller oljerigger.» 

Årsaken til dette er at riggen stilles til full disposisjon for operasjonsselska-
pet. Det er normalt operatørselskapet som står for bemanningen, det løpen-
de vedlikehold og driften av riggen. Men i mange tilfelle også klassifikasjon
og periodisk vedlikehold. Aktiviteten til riggeier vil i så fall være forholdsvis
liten i forhold til selskapets leieinntekter, slik at det er naturlig å betrakte
inntektene som passive.

Utøver riggeier aktivitet, er dette ofte begrenset til klassifikasjon og pe-
riodisk vedlikehold, noe som antagelig ikke er tilstrekkelig for å anse at inn-
tekten er av aktiv karakter.

Aktiviteten vil være mer omfattende hvis riggeier også står for det lø-
pende vedlikeholdet av selve riggen. Dette nødvendiggjør en viss aktivitet i
forbindelse med kontroll av riggen og gjennomføringen av vedlikeholdet.
Aktivitetens omfang vil være påvirket av hvilke påkjenning riggen er utsatt
for, alderen på riggen, behovet for løpende kontroll, de funksjonelle krav
som settes til riggdelene osv. Antagelig vil en slik aktivitet medføre at inn-
tekten er av aktiv karakter. 

4 Avsluttende bemerkninger
Som ovennevnte viser forutsettes det at skatterådgivere og saksbehandlere i
skatteetaten har gode kunnskaper både om tradisjonell norsk skatterett, in-
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ternasjonale internprisingsregler og gode økonomikunnskaper, for å kunne
håndtere konserninterne transaksjoner. Har man ikke tilstrekkelig fokus på
alle komponentene er det fort gjort å trå feil, med de konsekvenser dette
kan få. I tillegg kreves det også bransjekunnskap. 

Med det fokuset som nå synes å være rettet mot felles virksomhet må en
forvente at flere saker vil bli prøvet for rettsapparatet. 


